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Kjære hagevenner!

Godt nytt år til dere alle!

Her i Bergensområdet kan vi nå skryte på oss 
to nye værrekorder. Ny nedbørsrekord og to år 
sammenhengende der maksimumstemperaturen 
ikke har vært under null grader! 

Vi har vært gjennom et spennende år med fellestur 
til Skottland, årsmøtehelg i Rogaland, fine lokale 
utflukter og mange spennende medlemsmøter. 
Det er også givende å se mangfoldet i aktivitetene 
rundt om i lokalavdelingene. I Sør hadde de et 
spennende kurs i beskjæring. I Øst stiller de hvert 
år opp i Botanisk hage i Oslo sammen med andre 
lag og organisasjoner og i Sør-Vest utvider de stadig 
rhododendronsamlingen i Rogaland arboret.

Selv hadde jeg gleden av å delta i et kurs i plantelatin 
arrangert av Rhodo Vest og Arboretets venner. Her 
tok lokallagsleder, Tor Jan Ropeid, oss med på en 
opplysende reise i det latinske språk. Oppmøtet var 
upåklagelig med nesten 40 deltakere. Vektleggingen 

lå på riktig uttale og hvordan de forskjellige ordene 
ble til. En må bare berømme kursleder og noen av 
deltakernes store kunnskap innen emnet. Et kurs som 
varmt kan anbefales til de andre lokalavdelingene.

Jeg vil benytte anledningen til å takke dem som 
jevnlig bidrar med stoff og artikler i Lapprosen. Særlig 
vil jeg nevne professor Per Magnus Jørgensen, Ole 
Jonny Larsen, Ebba Holmboe og Lin Didriksen. 
Viktig er også lesernes egen «Min favoritt». Det er 
viktig at så mange som mulig engasjerer seg og 
produserer stoff til bladet vårt.

En takk går også til alle våre annonsører som velger å 
benytte Lapprosen til å reklamere for sine produkter, 
og samtidig bidrar til å bedre økonomien vår. Jeg 
oppfordrer medlemmene til å legge handleturen 
innom disse.

5. juni er det tid for ny hagekonsert i hagen vår på 
Sotra. Forrige konsert var i 2014 og da var det ca. 
230 personer til stede. Det var faktisk litt for mange 
i forhold til plassen vi brukte, og vi har derfor nå 
anlagt en ny arena. Spennende å se om det vil bli 
like vellykket på den nye plassen! Ulike lokale og 
regionale musikere vil inspirere hagefolk og andre 
interesserte. Velkommen til alle!

En fin vinter og vår til dere alle! Håper vi sees igjen 
på årsmøtehelgen 6. - 8. mai i Nordhordland!
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Rhododendron leucaspis  
– og noen av dens hybrider 

Rh. leucaspis Tagg er en liten skjønnhet av en art (fig. 1) 
som naturligvis ble oppdaget av den store plantesamleren 
Frank Kingdon Ward i 1924 da han trengte inn i den be-
rømte Tsangpo-slukten i Tibet. Den vokste på fuktige fjell-
sider. Arten ble beskrevet på hans innsamling (nr. 6273) 
og ble tatt i kultur. Dens frø spirte lett, men plantene mis-
trivdes og døde etter få år. Ward samlet den på ny et par 
år senere, og deretter er den reintrodusert flere ganger fra 
dette området i Tibet. Den viste seg vanskelig i de østre 
deler av Skottland, men klarte seg bedre på den fuktige 
vestkysten. De relativt store hvite blomstene med brun-
svarte støvknapper som kom tidlig på våren på den lave, 
lille planten med rødbrune årsskudd, gjorde den svært 
attraktiv. Hovedproblemet er at den vil ha høy fuktighet, 
samtidig som god drenering er viktig. Den er dessuten så 

følsom for frost at stammene sprenges om temperaturen 
kommer under -10, så det er ikke merkelig at vi har hatt 
vansker med den i Norge, selv på Vestkysten. Den over-
levde ikke i Muséhagen mer enn noen få år, og på Milde 
har en nyintroduksjon overlevd siden 2012, men vintrene 
har vært ganske milde i senere tid. Vi vet også at der er 
noen som har lykkes andre steder (Larsen 2011), bl.a. på 
Radøy og i Austrheim nord for Bergen.

Rh. leucaspis tilhører en merkelig liten gruppe arter kalt 
Boothia-seksjonen, som finnes på 2-3000 meters høyde i 
det sydøstre Himalaya, og med ett unntak (Rh. leucaspis) 
er alle epifytter (vokser oppe i trær). Slike er aldri lette å 
tilfredsstille, men det er mulig med svært god drenering 
og hyppig regn, men her kompliseres saken av at de er 

Fig. 1 Rh. leucaspis hos Kirsten M. Storheim på Radøy der den har overlevd på et beskyttet, veldrenert sted i 10 år og har blomstret årvisst 
de siste fem årene. Foto: Kirsten M. Storheim

så frostømme at de lett skades alvorlig og aldri klarer å 
ta seg opp igjen. Vi har prøvd ytterligere to arter i denne 
gruppen, Rh. megeratum Balf. fil. & Forrest og Rh. de-
katanum Cowan. Sistnevnte overlevde i noen år og så 
riktig fin ut høsten 2010, så vi håpte den ville vise sine 
gule blomster neste vår, men så ble vinteren av det tøffe       
slaget, og da gikk den ut!

Foredlerne har naturligvis gjort flere forsøk på å forbedre 
Rh. leucaspis og utnytte det vakre arten fremviser til glede 
for hageeiere, men resultatene er ikke overbevisende, for 
de fleste kultivarer med denne som mor, er langt fra enkle. 
Vi har prøvd en del av disse på Milde og i Muséhagen, 
Bergen, og her kommer våre erfaringer i alfabetisk orden:

‘Eider’ (fig. 2) er en krysning med den hvite formen av Rh. 
carolinianum som ble gjort av Peter A. Cox i hans såkalte 
fugleserie av små lave lepidote sorter (alle har fuglenavn!). 
Den er blitt en ganske lettdyrket, storblomstret sort som 
det er gode erfaringer med i Skottland, men på Milde har 
den ikke vært så villig. Imidlertid har den overlevd selv 
de kaldeste vintrene. Dens mistrivsel skyldes nok helst at 
den har et dårlig rotsystem og krever bedre drenering enn 
vi har kunnet gi den. Verdt et forsøk.

‘Lucy Lou’ (fig. 3) er en amerikansk sort der Larson brukte 
det gamle tricket å krysse arten med en hybrid der denne 
inngikk (leucaspis x ciliatum). Dermed kan man håpe på 
å få en sort som utseendemessig er lik arten, men med 
bedre hageegenskaper. I dette tilfellet er jo Rh. ciliatum 
også en av de frostømme, så jeg undrer faktisk på om 

den hybriden han brukte, kan ha hatt denne som far. For 
dette er blitt en fantastisk fin plante som er en klar for-
bedring av ‘Snow Lady’ med knopper og blomster som 
faktisk tåler litt frost. På Milde hadde den det vanskelig de 
par første kalde vintrene, men overlevde og trives der den 
står i ‘Skattekammeret’, som er et godt beskyttet sted. 
Dessverre er den antakelig bare en plante for slike steder.

‘Ptarmigan’ (fig. 4) er enda en i fugleserien til Cox.          
Denne gangen krysset han med den hvitblomstrete arten 
i Lapponica-gruppen, Rh. orthocladum var. microleucum 
(fig. 5). Dette er blitt en av de mest vellykkete sortene for 
nordlige hager, og som bare må være betydelig hard-      
førere enn de andre på grunn av den kuldetålende faren. 
Den viste seg svært god i Skottland, men da vi tok den 
til Muséhagen overlevde den bare noen få år og ble aldri 

så imponerende blomsterrik som på opprinnelsesstedet. 
Gode rapporter også fra Nord-Amerika gjorde at vi prøvde 
den på Milde, men den mistrivdes også der og gikk ut  
etter et par år, i 1998, men den har klart seg bedre på 
Radøy da den ble flyttet til et veldrenert sted. Hos oss på 
Milde er faren et langt bedre alternativ (les mer om denne 
hos Jørgensen 2012).

Rh. leucaspis Tagg er en liten skjønnhet av en art (fig. 1) 
som naturligvis ble oppdaget av den store plantesamler-
en Frank Kingdon Ward i 1924 da han trengte inn i den 
berømte Tsangpo-slukten i Tibet. Den vokste på fuktige 
fjellsider. Arten ble beskrevet på hans innsamling (nr. 
6273) og ble tatt i kultur. Dens frø spirte lett, men plan-
tene mistrivdes og døde etter få år. Ward samlet den på 
ny et par år senere, og deretter er den reintrodusert flere 
ganger fra dette området i Tibet. Den viste seg vanskelig 
i de østre deler av Skottland, men klarte seg bedre på 
den fuktige vestkysten. De relativt store hvite blomstene 
med brunsvarte støvknapper som kom tidlig på våren på 
den lave, lille planten med rødbrune årsskudd, gjorde den 
svært attraktiv. Hovedproblemet er at den vil ha høy fuk-
tighet, samtidig som god drenering er viktig. Den er des-
suten så følsom for frost at stammene sprenges om tem-
peraturen kommer under -10, så det er ikke merkelig at 
vi har hatt vansker med den i Norge, selv på Vestkysten. 

Den overlevde ikke i Muséhagen mer enn noen få år, og 
på Milde har en nyintroduksjon overlevd siden 2012, men 
vintrene har vært ganske milde i senere tid. Vi vet også at 
der er noen som har lykkes andre steder (Larsen 2011), 
bl.a. på Radøy og i Austrheim nord for Bergen.

Fig. 1 Rh. leucaspis hos Kirsten M. Storheim på Radøy 
der den har overlevd på et beskyttet, veldrenert sted i 10 
år og har blomstret årvisst de siste fem årene. Foto: Kirst-
en M. Storheim

Rh. leucaspis tilhører en merkelig liten gruppe arter kalt 
Boothia-seksjonen, som finnes på 2-3000 meters høyde i 
det sydøstre Himalaya, og med ett unntak (Rh. leucaspis) 
er alle epifytter (vokser oppe i trær). Slike er aldri lette å 
tilfredsstille, men det er mulig med svært god drenering 
og hyppig regn, men her kompliseres saken av at de er 
så frostømme at de lett skades alvorlig og aldri klarer å 
ta seg opp igjen. Vi har prøvd ytterligere to arter i denne 

Tekst: Per M. Jørgensen

Fig. 2 Rh. ‘Eider’ på Smihaugane, Milde 24. april 2014.
Foto: Terhi Pousi

Fig. 3. Rh. ‘Lucy Lou’ på Milde 23. mars 2012. Foto: Terhi Pousi

Fig. 5 Rh. orthocladum var. microleucum i artssamlingen på Milde 
i mai 2012. Foto: Terhi Pousi

Fig. 4 Rh. ‘Ptarmigan’ hos Kirsten M. Storheim på Radøy der den 
har bredt seg lavt utover og er full av blomsterknopper i november 
2015. Foto: Kirsten M. Storheim
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‘Sanderling’ (fig. 6) er en sort som ble utvalgt fra en 
gruppe planter av en krysning gjort med Rh.dauricum                     
‘Hokkaido’ av Peter A. Cox på Glendoick. Jeg var så     
heldig å få øye på den der under et besøk, og Peter 
syntes jeg burde prøve den i Bergen. Da den viste seg 
svært vellykket hos oss, fikk jeg æren av å navnsette 
den (etter en fugl, sandløper (Calidris alba), se Jørgensen 
2005). Den er etter hvert blitt over en meterhøy busk som 
gleder oss tidlig hver vår (februar/mars) med sine hvite, 
frostresistente blomster, og ser ut til å være et viktig til-
skudd til vårblomstrende sorter i våre hager. Dessverre 
sies den å være vanskelig å formere, så den er nok ikke 
lett å få tak på.                                                                   

‘Snow Lady’ (fig.7) er den eldste av disse (fra 1955) og 
oppstod tilfeldig hos Rothschild i Exbury og påstås å ha 
Rh. ciliatum som far, men dette er litt usikkert siden dette 
var en sjansehybrid som ble oppdaget av Roy Lancaster 
som navnsatte den. Denne prøvde vi med hell i ‘Kronen’ 

i Muséhagen, 
som er et godt 
beskyttet sted, 
på 1980-tallet. 
Der levde og 
blomstret den 
i 25 år. Men 
den hadde en 
åpenbar svak-
het, blomstene 
ble et altfor lett 
bytte for vår-
frost, og da re-
duseres dens 
betydning som 
hagep lan te . 
På liknende 
b e s k y t t e d e 
steder er utvil-
somt ‘Lucy 
Lou’ et bedre 
alternativ da 
den har mer 
r e s i s t e n t e 
blomster.

Konklusjon

Det er bare en av disse sortene som synes å være rimelig 
enkel å få til, ‘Sanderling’. Den kan uten videre anbefales 
for hager på Vestlandet og kan kanskje også klare seg 
lengre nordover på kysten. De fleste andre er kortlivede 
og kresne sorter. ‘Snow Lady’ er den som har vært mest 
lovende, men dette at blomstene fryser så lett, og at den 
må stå lunt gjør den mindre egnet til allment bruk. I så 
måte virker ‘Lucy Lou’ å være en forbedring.

Takksigelser

Takk til alle som har levert foto, særlig til Kirsten Marie 
Storheim som også delte sine erfaringer med meg. Terhi 
Pousi har som alltid gitt verdifulle innspill også til teksten.

Fig.6 Rh. ‘Sanderling’ i kultivarsamlingen på Milde 25. mars 2015. Foto: Terhi Pousi                                                                     

Fig. 7 Rh. ‘Snow Lady’ i Kirsten M. Storheims hage på Radøy 9. 
mai 2013. Foto: Kirsten M. Storheim

Kilder
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Tekst og foto: Erik Gustavsson

Min favoritt 

Det jeg skriver nå blir nesten en fortsettelse på det jeg 
skrev for noen år siden om min frøplante av Rh. aureum × 
‘Prelude’ (‘Prelude’ = fortunei × wardii).

En klon av dette kryss er blitt registrert og har fått             
navnet ‘Nancy Steele’ av Captain Steele i Canada. Frøet 
til denne kom fra det canadiske rhododendronselskap før 
1991. Det samme gjorde frøet til favoritten, (Rh. aureum 
× ‘Prelude’) × ‘Hello Dolly’. Rhododendron ‘Hello Dolly’ er 
Rh. ‘Fabia’ × smirnowii, den har rosa-gule blomster. Den 
er en av alle hybrider laget av nordmannen Halfdan Lem 
som var bosatt i Seattle, USA. Han dyrket frem mange 
imponerende og populære hybrider, men de fleste er nok 
ikke tilstrekkelig hardføre her på Østlandet. Den eneste 
Lem-hybrid jeg har dyrket lenge, er Rh. ‘Riplet’.

Min favoritt (Rh. aureum × ‘Prelude’) × ‘Hello Dolly’ blom-
strer overdådig hvert år med flate gule blomster, og de 
har mer substans og størrelse enn moderens. Den blom-
strer så sent at det ikke er risiko for at en frostnatt ødeleg-
ger blomstene her hvor jeg bor. Planten vokser langsomt 
og er nå 120 cm høy og 140 cm bred. Jeg sådde den for 

20 år siden. Den har også et belegg på bladenes underside 
som synes å gjøre den litt mindre attraktiv på menyen til 
rhododendronteger enn mange andre planter med Rh. 
aureum- og Rh. wardii-gener. Fra far har den fått kraftigere 
og mer opprette grener.

Dessverre har den ikke kastanjebrune blomsterknopper 
over vinteren slik moren har.

Favorittplanten har også en søster i min hage. Den har 
hose-in-hose type forstørret calyx og støvdragere om-
vandlet til petaler og fargen er mer cognac. Dessverre 
er den ikke like riktblomstrende, velbygget og snylterav-     
visende som favorittklonen.

Stafettpinnen ‘Min favoritt’ går videre til Kari og Øyvind 
Aasheim, som gjerne skriver om sin favoritt i neste    
nummer av Lapprosen.
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Tekst og foto: Bent Ernebjerg

Rhododendron pronum
 i naturen i Kina

Rhododendron pronum har i nyere tid været omgivet af 
megen mystik. Den blev først opdaget af George Forrest 
i 1919 på vandskellet mellem Mekong og Chienchuan 
(biflod til Mekong fra øst). Først i 1923 blev planten 
introduceret til Vesten af Joseph Rock – og senere to 
gange mere: I 1930 af Forrest og i 1932 af Rock.

Den har været sjælden i kultur, idet den først blev fundet 
igen i 1999 af Jens Nielsen. Senere fandt Remi A. Nielsen 
også Rhododendron pronum, begge gange blev planten 
fundet på Mekong-Salween-vandskellet (Bilouxueshan). 
Der er desværre ikke offentliggjort meget om R. pronum, 
hvad angår findesteder, habitater og vækstform, og 
kun få billeder af arten i naturen er tilgængelige. Denne 
lille artikel giver oplysninger om, hvor man kan finde 
Rhododendron pronum, og habitat og vækstform er 
beskrevet og illustreret ved billeder. 

Hvor?
Jeg fandt R. pronum på en ekspedition til Yunnan, Kina, 
i oktober 2015. Målet for denne ekspedition var det                
4 400 m høje bjerg Laowo på vandskellet mellem Mekong 
og Salween nord-øst for Fugong i Salween-dalen. Her 
fandt jeg en bjergside med hundredvis af R. pronum og 
områder der var helt dækket af arten. Jeg havde således 
mulighed for at se mange forskellige former af R. pronum 
på ét sted.

Bjerget er tilgængeligt dels fra Mekong-dalen, dels 
fra Salween-dalen – men kun til fods. Der er en sti fra 
landsbyen Deqin i Mekong-dalen, den går til Fugong 
i Salween-dalen. Der er tre krævende dagsmarcher til 
bjerget både fra Mekong- og Salweensiden. Jeg gik fra 
Mekongsiden, der er lettest tilgængelig, idet der kun 
er en dags kørsel fra lufthavnene i Lijiang og Dali. Jeg 
lejede bærere og eselførere 
i Laowo village, den sidste 
udpost før bjergene. 
I tillæg havde jeg en 
engelsktalende guide med 
kokk og hjælpemand.

Habitat
R. pronum-bjergsiden er 
en stejl klippefuld bjergside 
mod nordvest for enden af 
en ”nøgen” dal, der går ud til 
Salween-floden. Jeg fandt 
Rhododendron pronum 
fra 4 000 meters højde på 
nedre Paidi-pas til en højde 
på 4 280 meter. De lavere 
dele af bjergsiden blev ikke 
undersøgt, så R. pronum 
kunne godt også findes på 
lavere højde. Der groede 
hele vejen Rhododendron 
aperantum sammen med 
R. pronum, og denne 
art groede helt op til en 
højde på 4 325 meter. Det 
er derfor sandsynligt, at 
største højde for R. pronum 
på dette bjerg er ca. 4 300 
meter.

R. pronum-bjergsiden er snedækket frem til medio juni og 
er derefter våd til medio oktober på grund af regntiden. 
Så hvis man skal se R. pronum i blomst, skal man derud 
i regntiden. Jeg gætter på, at det er grunden til, at der 
findes så få billeder af R. pronum i blomst i naturen. Der 
var et pas til Mekong-siden i 4 160 meters højde. Her 
groede R. pronum helt op til pashøjde på Salween-siden, 
men der var ikke en eneste på Mekong-siden. 

Jeg udforskede også Mekong-siden af bjerget for 
enden af Laowo-dalen som var syd- og østvendt. Her 
fandt jeg bl. a. R. taliense og R. aperantum, men ingen 
R. pronum. På Salween-siden undersøgte jeg to andre 
bjergsider, dels det stykke der går fra nedre Paidi-pas til 
øvre Paidi-pas, i samme dal som pronum-bjergsiden og 
mod nordøst, dels Salween-siden af øvre Paidi-pas mod 
dalen, der fører til Fugong. Denne bjergside vender mod 
nord. Samme resultat her: R. aperantum og på den sidste 
bjergside også R. taliense, men ingen R. pronum. Dette 
indikerer, at Rh. pronum  kræver nogle meget specifikke 
vækstbetingelser for at trives.

Vækstform
Rhododendron pronums vækstform er meget varieret: Fra 
enkeltvoksende planter til tæppedannende, og fra helt 
krybende med grene under anden vegetation, f.eks. mos 
og Diapensia, og op til en højde på 20-25 cm. Både som 
enkeltplanter og som tæppedannende kan R. pronum 
være kompakt eller åben med alle mulige mellemformer 
(se billeder). De nederste grene af alle vækstformer er 
ofte dækkede af anden vegetation. R. pronum ynder ikke 
beskyttede voksesteder, men vokser fuldt eksponeret for 
vind og vejr.

R. pronum i naturen

Bent Ernebjerg fra Danmark har i flere 
år lett etter Rhododendron pronum i et 
fjellområde mellom elvene Mekong og 
Salween i Yunnan-provinsen i Kina. Han 
var svært nær sommeren 2013 da han 
ledet en skandinavisk ekspedisjon der 
blant andre Egil Valderhaug og Ole Jonny 

Larsen var med til området, men plantene 
ble oversett med kun noen meters avstand! 
Høsten 2015 dro han tilbake alene og 
lyktes endelig å finne den ettertraktede 
arten, og da i store mengder! Her følger 
Bents beretning om den siste turen. 

En åben form sammen med mos og Diapensia
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Plantebeskrivelse
Her kan jeg ikke tilføje noget væsentligt til eksisterende 
beskrivelser. Der var ikke særlig stor variation i 
bladstørrelse og form. Den mest almindelige knopfarve 
var rød, men der var også planter med grønne knopper 
(se billede), ligesom der var nogle planter, hvor bladene 
havde et blåt skær.

Efterskrift
Jeg var også på Laowo-bjerget for at finde R. pronum i 
2013 sidst i juni måned, og vi passerede nedre Paidi-pas 
på vej til øvre Paidi-pas. Vejret var forfærdeligt: Koldt og 
med øsende regn og kraftig blæst. Jeg samlede frø af 
Rhododendron campylogynum på passet, men gik ikke 
op ad bjergryggen, hvor R. pronum stod blot 10 skridt 
oppe! Vi kunne således have set R. pronum i blomst, 
noget meget få fra Vesten har oplevet i naturen.

Dagen efter var vores lejrplads oversvømmet, så vi måtte 
forlade bjerget to dage før planlagt uden at have fundet R. 
pronum på den tur. Det kan man da kalde skæbnens ironi! 
Men det viser også hvor vanskeligt det kan være, at finde 
sjældne rhododendron i naturen.

Andre arter
Om nogen skulle fristes til at tage ut til dette området for 
selv at opleve Rhododendron pronum i naturen, vil man 
også få se andre spændende arter. Mest interessant er 
nok den dybt rosafarvede R. roxieanum var. cucullatum 
som blev fundet på min første ekspedition til området i 
2010 (der blandt andre Jan Rune Hesjedal og Ole Jonny 
Larsen var med). Denne er ikke beskrevet fra noget andet 
sted.

Av andre spændende rhododendronarter kan nævnes 
rothschildii, coriaceum, heliolepis, fulvum ssp. fulvoides 
plus flere Lapponica-typer. Rhododendron aperantum 
som er nævnt i teksten, har i dette området næsten 
bare gule blomster, og der vokser også en usædvanlig 
langbladet R. campylocarpum ssp. caloxanthum, af 
nogen omtalt som Bilouxueshan-form.

Åben matteform

Kompakt matteform

Kompakt form af R. pronum sammen med R. aperantum

Planter af R. pronum rød og grøn knopfarve

Tekst: Per M. Jørgensen

Er ‘Arnulf’ en grex?
Det er lett å forstå Ståle Sørensens begeistring for 
‘Arnulf’, men jeg får vansker med hans antydning om at 
det skal dreie seg om en såkalt grex (hybridsverm). Dette 
skyldes at der ikke synes å være noen åpenbar variasjon 
i det materialet som finnes rundt om i landet, og at jeg 
positivt vet at han formerte materialet med stiklinger. En 
av disse fikk Remi A. Nielsen, og det er på denne planten 
navnet er registrert i det internasjonale rhododendron-
registeret i England (Jørgensen i Lapprosen 17,3: 5-6, 
2014). Remi opplyser at Ringstad ikke drev formering av 
salgsplanter med frø, men sier at han ikke kan garantere 
at han innledningsvis solgte en og annen plante av den 
første frøsåingen. Dette siste er det foreløpig ingenting 
som tyder på, men jeg har naturligvis ikke sett alle planter 
han solgte.

Dette høres kanskje ut som flisespikkeri, men i realiteten 
er det svært viktig for oss hageeiere. Frøformerte planter 
kan ha andre egenskaper enn det sortsnavnet tilsier. Å 
kjøpe frøformerte sorter er som å kjøpe katta i sekken. 
Mange av de gamle engelske sortene ble frøformert, og 
det har ledet til stor forvirring. For eksempel finnes det 
svært mange typer av ‘Cunningham’s White’, og den  
vanligste i salg her i landet er en tysk seleksjon som ikke 
er like hvit- og storblomstret som «originalen», og blom-
strer på et annet tidspunkt, men den er hardførere, så her 
er «avviket» til fordel for oss i nordlige områder.

www.hageland.no

Ta turen innom oss

SOTRA
GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME 

Her finner du et godt utvalg av:
- Rhododendron
- Surjordsplanter
- Stauder
- Roser
- Sommerblomster
- Granitt
- m.m

TLF. 56 32 12 52
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Tekst: Ole Jonny Larsen

For de fleste er det vel nok med én rhododendronforening, 
og da er det mest naturlig å melde seg inn i Den norske 
Rhododendronforening. Men noen ønsker å dra interes-
sen for rhododendron litt lenger, og da er det mulig å bli 
medlem i foreninger i andre land enn Norge. De fleste kla-
rer å lese dansk og svensk greit, og engelsk er heller ikke 
noe stort problem. Da har en allerede mange å velge mel-
lom, bare i USA kan en finne tre ulike foreninger som på 
ulike måter samler mennesker som er spesielt interessert 
i rhododendron.

Søker man en forening for å gå på møter og treffe andre 
med samme interesse, er det liten vits i å melde seg inn i 
en rhododendronforening utenlands. Men utover det kan 
det være mye å hente. De tre viktigste grunnene for å bli 
med i andre foreninger er tidsskrift, årbøker og frølister, 
samt gode hjemmesider. De siste er jo åpne for alle, men 
på noen hjemmesider er viktig informasjon reservert for 
medlemmer og må åpnes med passord. Det finnes noen 
gode rhododendronblad, og det beste er vel The Ame-
rican Rhododendron Societys medlemsblad The ARS 
Journal. Rhododendronforeningene i Danmark og Sveri-
ge har også gode medlemsblad. 

Årbøker for rhododendronforeninger er ukjent for oss i 
Norge, men det finnes to meget gode årbøker som utgis 
i England og USA. Dette er fargerike skrifter på størrelse 
med ei lita bok med innhold av høy kvalitet. Begge kan 
kjøpes av ikke-medlemmer, men da er prisen høyere, så 
det lønner seg nesten å bli medlem og få alle fordelene 
pluss årbøkene på kjøpet.

For de som sår rhododendronfrø og lager egne planter, er 
frølistene fra de store foreningene uvurderlige. Her tilbys 
hundrevis av frønummer både av arter og hybrider. Noen 
selger kun til medlemmer, mens andre selger til ikke-med-
lemmer til en høyere pris, eller kun etter at salget har gått 
en stund og mye er utsolgt.

Hjemmesidene til de ulike foreningene varierer i kvalitet, 
men noen er meget rikholdige med all slags informasjon. 
Den beste når det gjelder bilder av rhododendron, er si-
den til den danske rhododendronforeningen. En viktig 
opplysning en kan finne på hjemmesidene til alle de nor-
diske foreningene, er en oversikt over hager der eierne tar 
imot besøk.

FORENINGER I NORDEN

I de nordiske landa er det fem rhododendronforeninger. 
Utenom vår egen er det to i Sverige og en hver i Danmark 
og Finland. Den siste er mest uaktuell da nesten ingen 
behersker det finske språket. 

I Sverige finner en Svenska Rhododendronsällskapet 
og Sydsvenska Rhododendronsällskapet. At Sverige 
har to foreninger skyldes en konflikt fra langt tilbake i tid. 
Det kan imidlertid se ut til at ting begynner å gå seg til. I 
alle fall gir de to foreningene fra våren 2015 ut et felles 
tidsskrift. Det er i stort format (som Lapprosen) og har 
gode bilder. Begge foreningene har frølister, men ikke av 
de største. 

Den finske Rhododendronforening er en underavde-
ling av Dendrologiska Sällskapet. Rhododendronklub-
ben, som de selv kaller den, gir ut eget tidsskrift 3 ganger 
pr. år. Rhododendronlehti er finskspråklig, med kun kort 
sammendrag av innholdet på svensk. På hjemmesidene 
finnes noe av informasjonen også oversatt til engelsk. De 
har egen frøformidling, men kun for medlemmer.

Nettadresse:

http://www.dendrologianseura.fi/rhodokerho/

Rhododendronforeningen i Danmark er den som har 
flest norske medlemmer, og folk fra vår forening har gode 
kontakter med medlemmer i Danmark. De har også den 
beste frølisten i Norden. Hjemmesiden har høy kvalitet 
med mye interessant og lærerikt stoff. Den redigeres av 
Hans Eiberg som er veldig aktiv og oppdaterer ofte. Dan-
mark har svært mange fine besøkshager.

Rhododendronforeningen (Danmark)

Nettadresse:  http://www.rhododendron.dk/

Tidsskrift:  Rhodo-Nyt (4 g. pr. år)

Årbok:   Nei 

Frøformidling: Ja, også for ikke-medlemmer

Sydsvenska Rhododendronsällskapet 

Nettadresse:  http://www.rhododendron-syd.se/

Tidsskrift:  Rhododendronbladet (4 g. pr. år)

Årbok:   Nei

Frøformidling:  Ja 

Svenska Rhododendronsällskapet

Nettadresse:  http://www.rhododendron.se/

Tidsskrift:  Rhododendronbladet (4 g. pr. år)

Årbok:   Nei

Frøformidling:  Ja

ENGLAND OG SKOTTLAND

Det finnes merkelig nok ikke en egen engelsk rhodo-
dendronforening, men en underavdeling av The Royal 
Horticultural Society med det lange navnet The Royal 
Horticultural Society, Rhododendron, Magnolia and 
Camellia Group. Dette er en meget veldrevet forening 
med en svært god og profesjonell årbok. Den har omtrent 
like store mengder stoff om Rhododendron, Camellia og 
Magnolia. Årboka har også mye historisk stoff fra engel-
ske hager og kjente personligheter fra hage- og plante-
historien. Frølisten er veldig rikholdig, men kun for med-
lemmer. De har ikke noe egentlig tidsskrift, men et såkalt 
newsletter kommer fire ganger i året. Det er ikke særlig 
spennende. Hjemmesiden er derimot fyldig og god med 
blant annet bilder og omtale av arter. 

The Scottish Rhododendon Society gir ut et blad to 
ganger i året. Det inneholder altfor mange referat fra 
hagebesøk som er gjennomført siste halvår og resultat 

fra ulike rhododendronshow, en britisk tradisjon som vi 
(heldigvis!) ikke har adoptert. Frølisten de setter sammen 
hvert år, er imidlertid meget eksklusiv, og er verdt med-
lemskapet alene for de som sår rhododendron. Hvert år 
kommer det en hefteformet årbok på ca. 70 sider, men 
noen ganger slår de til med skikkelige kvalitetsbøker av 
mye større omfang.

The Rhododendron, Magnolia and Camellia Group of 
the Royal Horticultural Society

Nettadresse:  http://www.rhodogroup-rhs.org/ 

Tidsskrift:  Newsletter (4 sider)

Årbok:   Ja, meget profesjonell. 

Frøformidling:  Ja, men kun for medlemmer

Scottish Rhododendron Society

Nettadresse:  http://www.scottishrhodos.co.uk/ 

Tidsskrift:  The World of Rhododendrons (2 g. pr. år)

Rhododendronforeninger

Rhododendronbladet, det nye felles tidsskriftet for det Svenska 
Rhododendronsällskapet og Sydsvenska Rhododendronsällskapet

Årbok for Royal Horticultural Society, Rhododendron, Magnolia and 
Camellia Group med glanstrykk og mye spennende stoff
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Årbok:   Ja, men variabel. Iblant svært fyldig

Frøformidling:  Ja, men kun for medlemmer

FORENINGER I USA

Kanskje den viktigste og i alle fall største rhododendron-
foreningen i verden er The American Rhododendron 
Society (ARS). Den har over tusen medlemmer og drives 
meget seriøst. Tidsskriftet The ARS Journal kommer fire 
ganger i året med variert og godt innhold både for amatø-
rer og viderekommende. 

Amerikanske rhodofolk er generelt meget opptatt av hy-
brider og hybridisering, noe bladet bærer sterkt preg av, 
men det er også fine artikler om arter, plantejakt i naturen 
og formeringsteknikker. ARS presenterer hver vinter en 
meget lang og spennende frøliste. De mange amerikan-
ske hybridisørene deler frø fra sine krysninger med med-
lemmene, og for artsfrikene er det alltid mye villinnsamlet 
frø eller håndpollinerte artsfrø fra eierne av store samlin-
ger. The American Rhododendron Society gir ikke ut en 
årbok. Foreningen har underavdelinger i mange delstater 
i USA, og disse har som regel egne hjemmesider. Noen 
rhododendronforeninger i Europa (Danmark, Sverige og 
Skottland) er såkalte chapters, dvs. underavdeling på linje 
med delstatene i USA. 

Den andre store amerikanske rhodoforeningen er The 
Rhododendron Species Foundation (RSF) med hoved-
sete i Seattle i det nordvestlige USA. Som navnet sier er 
dette en forening først og fremst for de som er mest in-
teressert i arter, og området rundt Seattle er da også det 
beste for artskultur i USA. RSF driver en stor botanisk 
hage med en svært flott samling av rhododendronarter og 
andre planter, med hovedvekt på busker og trær. De sel-
ger et stort antall planter hvert år, men dessverre er import 
fra USA i praksis umulig å arrangere. Frølista kan imidler-
tid alle gjøre seg nytte av. RSF lager sine egne frø ved å 
håndpollinere. For mer avanserte dyrkere tilbyr de også 
pollen fra arter til bruk ved hybridisering. Årboka de gir 
ut, er kanskje litt enklere i forma enn den engelske, men 
til gjengjeld handler alle artiklene om rhododendron, og 
kvaliteten er gjennomgående høy. Den har foreløpig kom-
met ut i 10 utgaver, og ni av dem er fremdeles i salg for 10 
dollar pr stk. pluss porto. Det er faktisk meget billig for så 
gode bøker, og kjøper en flere, blir portoen desto lavere 
pr bok. Hjemmesida til RSF kan virke litt uoversiktlig, men 
om en bruker litt tid, finner en fram til det meste. Her er 
også flotte artsbilder.

I USA finnes også en spesialforening for asalea-interes-
serte, Azalean Society of America. De har fokus både 
på løvfellende asalea, som det vokser mange av i naturen 
i USA, og de såkalte vintergrønne asaleatypene som er 
mest kjent fra Japan. Azalean Society of America gir ut 
tidsskriftet The Azalean fire ganger i året, og de har egen 
frødistribusjon, kun med asaleafrø, både arter og hybri-
der. Denne foreningen er lite kjent i Norge og trolig har 
den svært få norske medlemmer, muligens ingen. Men er 

The ARS Journal, tidsskrift for den amerikanske rhododendronfore-
ningen

Årbok for Rhododendron Species Foundation

man spesielt opptatt av asaleadyrking, er nok dette den 
beste foreningen å velge. 

The American Rhododendron Society

Nettadresse:  http://www.rhododendron.org/ 

Tidsskrift:  The Journal (4 g. pr. år)

Årbok:   Nei 

Frøformidling:  Ja, også for ikke-medlemmer

Rhododendron Species Foundation (USA)

Nettadresse:  http://www.rhodygarden.org/page/
page/1083572.htm

Tidsskrift:  Newsletter (elektronisk)

Årbok:   Ja, mest om arter.

Frøformidling:  Ja, også for ikke-medlemmer

Azalean Society of America

Nettadresse:  http://azaleas.org/

Tidsskrift:  The Azalean (4 g. pr. år)

Årbok:   Nei 

Frøformidling:  Ja, også for ikke-medlemmer

ANDRE RHODODENFORENINGER

Det finnes flere andre rhodoforeninger med egne hjem-
mesider enn de som er nevnt til nå, men bortsett fra de 
engelskspråklige, vil nok mange av dem by på språkpro-
blemer. Kanskje er disse foreningene mest interessante 
som kilde til å lete opp besøkshager om en skulle være på 
ferie i det aktuelle landet. Her er en kortfatta oversikt over 
de viktigste av dem.

The Australian Rhododendron Society gir ut bladet 
The Rhododendron en gang pr. år. Artiklene er dels egen-
produserte, dels gjenbruk fra andre lands medlemsblad, 
mest det amerikanske. De har frødistribusjon og plante-
bytte internt i landet. Såkalte Vireya-rhododendron (tro-

piske arter) har på grunn av det milde klimaet en stor 
plass i publikasjonene. Australia og Tasmania har mange 
flotte rhododendronhager å besøke.

The New Zealand Rhododendron Association er viktig 
som kontakt om en vil besøke noen av de kjente rhodo-
dendronhagene på New Zealand, flere av dem regnes 
blant de flotteste i verden. De gir ikke ut noe eget blad, 
men har en fin hjemmeside. 

Deutsche Rhododendron-Gesellschaft har fokus på 
alle vintergrønne planter, ikke bare rhodo-
dendron. De gir ut tidsskriftet Rhododen-
dron und Immergrüne to ganger i 
året på tysk. Hjemmesiden, som 
også kan leses på engelsk, har en 
fin oversikt over hager og parker 
i Tyskland. De har ikke egen frødistri-
busjon.

Nettadresse: http://www.rhodo.org/

Den franske rhododendronforeningen heter Société Bre-
tonne du Rhododendron. De gir ut et tidsskrift på fransk 
tre ganger i året. Siden kan dessverre ikke leses på en-
gelsk. Nettadresse: 

http://www.societebretonnedurhododendron.com
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Japan Rhododendron Society ble oppretta i 1972. De 
har en hjemmeside (http://www.rhododendron-soc.jp/in-
dex.htm), men den er kun på japansk. Det er synd, for det 
er jo et land med mange endemiske rhododendronarter. 
De har visstnok frødistribusjon, men den er vanskelig å 
finne ut av om en ikke kan japansk!

HVA SKAL EN VELGE?

De nordiske foreningene er gjerne førstevalg for mange, 
og særlig om en reiser en del rundt i Norden. Der er man-
ge utrolig hyggelige folk som åpner hageporten for besø-

kende, og hagene kan være imponerende. Kontakt får en 
altså best gjennom foreningene. 

Vil en først og fremst ha et godt rhododendronblad, er det 
uten tvil det amerikanske The ARS Journal en skal velge. 

For de som sår frø, er det som det fremgår ovenfor flere 
gode alternativ, men vil en komme først i køen, må en 
være medlem, alternativt betale mer. Listene kan en se 
på nettet hele året og slik danne seg et bilde over hva er 
eventuelt skal velge å bli medlem av. 

Det beste kjøpet en kan gjøre straks, er å bestille de ni år-
bøkene fra Rhododendron Species Foundation som ennå 
er i salg. Da har en masse godt lesestoff for vinteren. 

Planteimport
Rhodo Øst arrangerer i år en import av rhododendron fra Rhododendronhaven i Danmark og har sagt 
seg villig til også å la medlemmer fra andre deler av landet få delta i denne importen. Medlemmer i andre 
landsdeler betaler da for ompakking og frakt til sine respektive bosted. I tillegg beregner Rhodo Øst seg 
et påslag på prisen på 15 %. Nærmere opplysninger kan fås ved å henvende seg til Erik Gustavsson 
(eri-g@frisurf.no) 
Prisene er angitt i danske kroner, og bestillere må være oppmerksomme på at den norske kronen står 
lavere i forhold den danske enn på lenge. Rhododendronhavens hjemmeside er www.rhodobutik.dk

Vi minner samtidig også om importen fra Glendoick Gardens. For nærmere detaljer om denne viser vi til 
Lapprosen nr. 2/2015.

Fristen for innsending av bestillinger til begge importene er 29. februar 2016. Stort utval i planter for hagen

Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter

Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule

Vikøy,
5600 Norheimsund

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87

gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

02  
Logo

Den nye logoen til Hageland består av  
et merke og et navnetrekk. I startfasen
skal logoen eksponeres som illustrert.

på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn 
flate eller bilder.   

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

www.hageland.no
Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra

Rhododendron anwheiense. Foto: Kirsten Marie Storheim

Rhododendron strigillosum. Foto: Tor Jan Ropeid
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Lars Solbu Bevanger, Arnheim, 7354 VIGGJA
tlf 970 21 297 e-post laso-be@online.no
Nordvendt, 1,5 mål stor hage på Viggja, 35 km fra 
Trondheim.  
Mest rhododendronarter og en del hybrider. Plantene er 
fra 25 år gamle og yngre. En del mindre vanlige stauder.

Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 ÅLESUND
(bydel: Spjelkavik, 12 km fra sentrum)  
tlf 70 14 02 51 / 415 88 630
e-post olejonnylarsen@hotmail.com  
webside www.lapponicum.com
To mål stor hage i Ålesund. Stor samling av rhododen-
dronarter, nåletrær og vintergrønne bladplanter. Har alltid 
mange rhododendronarter for salg. Besøk etter avtale, 
også grupper.

Ingvald Austrheim, 6995 KYRKJEBØ
tlf 57 71 11 71
Stor samling rhododendron i skog (4–5 mål) og mark. 
Flott hage på ca. 1 mål i tilknytning til huset, med vår-
stauder, trær og busker. Stor samling rhodoer, arter og 
hybrider (se Lapprosen nr. 3/2005).

Brit Godske Bjørklund, Birkelundsbakken 56, 
5231 PARADIS
tlf 55 91 17 13 / 994 49 459 e-post britgobj@gmail.com 
1,3 mål hage på skrinn, forblåst haug. Overtatt i 1986 
som delvis gjengrodd hage, samt udyrket mark. Lite 
jordsmonn («råtefjell»). Har tilført utallige lass jord og noe 
sand (båret i bøtter) samt en mengde stein til opp-
bygging, tråkk og installasjoner. Har litt etter litt spadd 
opp, ryddet og laget områder med ulike temaer hvor 
komposisjon, spenning og estetikk er viktig. Jeg har 
samlet på spennende stauder, lyng og andre vintergrønne 
planter, rhododendron og diverse busker og trær. Har 
dessuten kjøkkenhage med poteter, grønnsaker, bær og 
urter. Driften er økologisk. 

Olaf Hammersland, Hammerslandgrenda 62, 
5252 SØREIDGREND
tlf 55 12 06 81 / 992 37 719 
e-post olafhammersland@yahoo.no 
Hagen er ca. 2 mål og utviklet og endret gjennom 25 år. 
Den inneholder et variert utvalg av til dels sjeldne busker, 
trær, stauder og mange sorter rhododendron. Hagen har 
en dam med et flott vannfall. Flere små hus i hagen.

Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796, 5363 ÅGOTNES
tlf 56 33 47 88 / 977 76 050 
e-post haraldkartveit@hotmail.com 
15 mål hageanlegg/naturpark på vestsiden av Sotra. 
Påbegynt 1977 og har vært i stadig utvikling. Flere «rom» 
i hagen, høydenivåer, trapper, sitteplasser og tre naturlige 
dammer m.m. Planter: ca. 1000 rhododendron, for-
skjellige typer bar- og lauvtre, vintergrønt, busker, 
stauder, lyng, fuksia m.m. Det beregnes ca. 2–3 timer 
i anlegget. Inngangspenger 50 kr. Gode parkering-
smuligheter. Hjertelig velkommen til en fin opplevelse.

Anna Karin og Gunnar Breivik, Davangervegen 327, 
5310 HAUGLANDSHELLA
tlf 56 14 53 38 / 482 51 526 / 913 63 143 
e-post gu-brei@online.no
Hagen vår ligger i en furuskog, tidligere utmark, med 
myr og fjellknauser, einer, røsslyng og bærlyng og er på 
ca. 2 mål. I 1975 begynte vi å planlegge hagen og fant 
etter hvert ut at vi måtte satse på surjordsvekster. Vi har 
samlet ca. 300 rhodoer med stort og smått, både arter og 
sorter. Vi har også asiatiske lønnetrær, magnolia, camellia, 
stewartia, pieris, skimmia, lyng, dvergvokste nåletrær, 
clematis, juleroser, hosta, stauder og løkvekster. I en nor-
mal vestlandsvinter har vi noe i blomst nesten hele året.

Tjorehagen på Radøy, 5938 SÆBØVÅGEN
tlf 951 58 756 (56 37 10 40 – kveld) hjemmeside www.
tjorehagen.no
Ca. én times bilkjøring nord for Bergen. 25 da naturhage 
med stort utvalg av rhododendronarter og kultivarer og 
andre busker og trær. I hagen finnes en rekke stor-
bladede rhododendron (rex, fictolacteum, macabeanum, 
auriculatum, barbatum, fulgens og mange flere) i god 
trivsel. 

Hjørdis og Torolf Juvik, Midtskogvegen 30 A, 5200 OS
tlf 56 30 07 03 / 415 83 738 / 949 71 690 
e-post thjuvik@online.no 
En liten hage, 650m2, i nærheten av Os sentrum, med 
ca.150 forskjellige rhododendron, mest små, lave sorter, 
en blanding av arter og hybrider. Stein er brukt for å ut-
nytte plantenes og tomtens egenart. Der er også to 
dammer med en liten bekk i mellom.

Ta denne listen med når dere tar sommerturer i år! Det vi er glade i, det liker vi 
også å vise fram! Felles interesser gir grunnlag for god prat – så ikke nøl med å ta kontakt med hageeierne 
under, det setter de pris på! «Jo flere som stikker innom og rusler rundt, jo hyggeligere,» for å sitere en av dem. 
Så håper vi at dere som ikke står på listen, men som kan tenke dere å få besøk, gir oss et ord. Vi henstiller også 
til dere som står på listen, om å skrive litt utfyllende om hagen deres, og/eller melde inn endringer. 
På www.rhododendron.no finner du oversikt over besøkshagene. 
NB! Kontakt alltid hageeieren på forhånd om det passer med besøk.

Elna og Jan Rune Hesjedal, Lepsøyneset 106, 
5216 LEPSØY
tlf 56 30 61 19 / 411 29 510 
e-post jan.rune.hesjedal@online.no
Hage på 1,5 mål med vekt på rhododendron, mest arter. 
Noen Camellia og diverse andre planter. Damanlegg 
under utvikling. Mest blomstring i april og mai. Lager en 
del egne kryss og har småplanter av rhododendron for salg. 

Oddbjørn Fosse, Malmvegen 16, 4347 LYE
tlf 971 16 513 
e-post oddbjorn.fosse@gjesdal.kommune.no
Hobbygartner med rhododendron som spesialitet. Ett 
mål hage, ca. 3000 planter, mest azalea og frøplanter. 
Fint å kombinere med et besøk på Rogaland Arboret.

Else-Helen og Kjell Kristoffersen, Lutsiveien 240, 
4309 SANDNES 
tlf 51 62 07 52 / 995 08 275 / 403 35 115 
e-post elsehk@broadpark.no
Ca. 5 km fra Sandnes ligger den 1400 m2 store hagen 
med ca. 300 rhododendron fordelt på 120 forskjellige 
sorter. Også et stort utvalg av vintergrønne trær. 

Guri og Reidar Vigrestad, Rundvegen 17, 
4362 VIGRESTAD
tlf 950 36 058 
e-post reidar.vigrestad@lyse.net 
Hagen ligger i slak sydskråning, på kulturjord i 
forbindelse med gårdsbruk, nær Vigrestad sentrum 
på Jæren. Den er på ca. 2 dekar og er oppbygd i flere 
«rom». Her finnes oppbygd fjellhageavdeling, en liten 
dam, opphøyde torvbed m.m. Hovedinntrykket er
imidlertid rhododendron. Driver formering av rhododen-
dron, vesentlig arter. Ca. 300 varianter. Plantingen er 
ellers variert, med blanding av busker, trær og stauder. Er 
selvfølgelig på topp under rhododendronblomstringen i 
mai–juni, men kan også være grei resten av sesongen.

Gudrun og Audun Arne, Eikeveien 3, 4824 BJORBEKK
(ca. 7 km fra Arendal sentrum mot Grimstad)
tlf 975 40 012 / 454 47 001 
e-post auduarne@frisurf.no 
Hagen er ca. 1 mål og inneholder ca. 300 rhododendron, 
arter og hybrider. Vi har holdt på i ca. 10 år med rhodoer 
og surjordsplanter og jobber kontinuerlig med endring, 
utvikling og tilføring av busker, trær og diverse følgeplanter. 
Tar imot besøk etter avtale.

Inga Olsen, Roligheden 5, 4825 ARENDAL
tlf 992 34 426 e-post inga.olsen@online.no
Variert hage som har ca. 1200 m2 med steinbed, staud-
er og rundt 200 ulike rhododendronarter og -hybrider. 
Mange forskjellige primulaer og surjordsplanter. Driver 
med planteformering og noe salg. Åpent fra 13.05.

Mona Klemmetsen, Nedre Nævisdal 50, 4821 RYKENE
tlf 37 09 39 60 / 481 45 161 
e-post monaklem@online.no
Stor naturtomt med mye fjell, naturlige bekker og dam. 
Hagen er bygd opp med naturens egne materialer. Her 
dyrkes og prøves mange sjeldne vekster. Det gjelder bl.a. 
trær, busker, stauder, løk og surjordsvekster. Rhodosam-

lingen består av mange hundre arter og hybrider. Hagen 
er på sitt vakreste i mai–juni, men ellers besøk hele året 
etter avtale.

Hans-Petter Foss, Hurumveien 11, 3440 RØYKEN
tlf 31 28 49 56 / 971 63 328 
webside www.fosshagesenter.no
6000 m2 med opparbeidet parkanlegg. Rikelig utvalg av 
planter med over 600 ulike sorter. Hagen har hovedvekt 
på rhododendron med over 100 forskjellige sorter. Villing-
stadparken ligger sentralt plassert i Røyken kommune 
hos BoGrønt Foss Hagesenter, ca. 30 minutter fra Oslo. 
Parken holder åpent i hagesenterets åpningstider.

Ebba og Jens Holmboe, Grusveien 20 B, 1430 ÅS
tlf 950 43 279 / 995 85 954 
e-post ebbaholmboe@online.no
Liten samlerhage på 140 m2 med mange rhododendron 
(ca. 250 arter og hybrider) og masser av følgeplanter 
som trives i rhododendronenes selskap. Her er mange 
stauder, barvekster (inkl. heksekoster), løvtrær (godt 
med magnolia) og busker, løker og knoller. Planteslekter 
som er godt representert, er Cypripedium, Erythronium, 
Hepatica, Gentiana og løker. Hagen er bygget opp med 
torvblokker og tørrmur og rommer også en svært liten 
dam! 

Kari Marie og Harald J. Aandstad, Skjærigutua 30, 
2266 ARNEBERG
tlf 900 49 349 / 992 71 925  
e-post: kari.marie@aandstad.com 
Hjemmeside: www.furuli.com
En hage midt i Solør med blomstring fra tidlig vår til sen 
høst.
Kanskje den mest innholdsrike hagen i sone H5 i Solør.
Her finner du over 300 rhododendron (derav ca. 200 
forskjellige, arter og hybrider), ca. 70 roser, ca. 50 peoner, 
masse liljer, iris, stauder, druer, lyng, magnolia, eplehekk, 
mange trær og busker. Noe planter til salgs.
Ta kontakt for å avtale tidspunkt, opplegg og pris. 
Vi kan også komme og vise bilder og holde foredrag.

Besøkshager

Rhododendron recurvoides. Foto Kirsten Marie Storheim
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Tid:  Lørdag 7. mai 2016 kl. 14:30
Sted: Alver Hotel, Alvervegen 100, 5911 Alversund www.alverhotel.no

Dagsorden
1.  Valg av dirigent
2.  Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.  Årsberetning 2015
4.  Regnskap 2015
5.  Innkomne saker
6.  Fastsettelse av kontingent for 2017
7.  Budsjettforslag 2017
8.  Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2017
9.  Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
10.  Valg av revisor
11.  Valg av valgkomité
12.  Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte

Forslag til flere saker som ønskes tatt opp, må være innkommet til styret senest 3 uker 
før årsmøtet – innen 16. april

Hjertelig velkommen!
Styret i DnR

Informasjon fra

Den norske Rhododendronforening
Innkalling til årsmøte i Den norske Rhododendronforening

Kontingent og medlemsregister
Kjære medlem!

Styret i foreningen har besluttet å gå tilbake til å sende ut giro for innbetaling av kontingent.

Vedlagt denne utgaven av Lapprosen finner du derfor giro for kontingent 2016.

Kontingenten for 2016 er uendret: kr 300,00 for enkeltmedlemskap og kr 425,00 for 

familiemedlemskap.

Familiemedlemskap (ektepar og samboere) gir begge fulle medlemsrettigheter, og man får ett eksemplar av 
Lapprosen.

Betaler du via nettbank, ber vi om at du skriver navnet på medlemmene innbetalingen gjelder i meldingsfeltet. Det-
te letter kassererens jobb med å registrere innbetalingene. Dersom betaler er annen person enn medlemmet, må vi 
få oppgitt navnet på medlemmet. Betalingsfristen er 31. mars 2016.

Kontingenten innbetales til bankkonto 3411 26 52622.

Innbetaling fra utlandet: IBAN: NO93 3411 2652 622 BIC/SWIFT: DNBANOKK

Vi ber om å bli underrettet om ny adresse ved flytting, eller ved tildeling av gateadresse, slik at vi til enhver tid har 
et oppdatert medlemsregister. Du vil da få Lapprosen tilsendt uten forsinkelser. Husk også å sende oss melding 
dersom du får ny e-postadresse. Påminnelse i forkant av møter og aktiviteter blir som regel sendt via e-post.

Ta gjerne kontakt med undertegnede pr. post, e-post eller telefon.

Kirsten Marie Storheim

Radøyvegen 448

5938 Sæbøvågen

Tlf. 976 91 978

kimasto@online.no

Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Tove S. Lillebø Museumsveien 15 4560 VANSE
Sølvi Søbstad Svartediksveien 14 A 5009 BERGEN
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Frøliste
Frø innsamlet på Arboretet på Milde i 2010

R. dauricum
R. mucronulatum
R. quinquefolium
R. albrechtii
R. schlippenbachii
R. vaseyi
R. camtschaticum
R. nipponicum

(R. decorum ×calophytum) × asterochnoum. Donor Bengt Karlsson, Sverige.
R. montroceanum OP. Donor Jan Rune Hesjedal, Os i Hordaland.

Frø innsamlet i Yunnan, Kina 2012 av Remi Aleksander Nielsen

RAN 360 R. aberconwayi
RAN 410 R. augustinii
RAN 434 R. pachytrichum
RAN 468 R. aganniphum
RAN 518 R. phaeochrysum
RAN 537 R. beesianum
RAN 558 R. anthosphaerum
RAN 573 R. tephropeplum
RAN 588 R. decorum
RAN 598 R. coriaceum
RAN 628 R. rubiginosum
RAN 676 R. sphaeroblastum var. sphaeroblastum
RAN 680 R. souliei
RAN 681 R. lacteum

Det er ca. 40 frø i hver pakke. Prisen er kr 30 pr. pakke + porto.
Vi kan ikke garantere at alle frøene spirer, men hvis spiring uteblir, 
vil vi gjerne få tilbakemelding. 
Kontakt: Frøforvalter Jan Valle – se side 2 
i dette nummer av Lapprosen.

Årsmøtehelg i Nordhordland 6. – 8. mai 2016

Fredag kl. 18:00 Omvising og grillkveld hjå Kirsten Marie og Guttorm Storheim på Radøy. 
   Kirsten Marie og Guttorm har bygd opp ein vellukka kombinasjon av ein vakker hage og ei   
   samling av gamle stasjonær- og båtmotorar. Nokre av desse vil nok gi lyd frå seg i løpet av   
   kvelden.
   Ta med grillmat og drikke. Me held grillar, eingongsservise, brød, potetsalat, salat, kaffi og   
   kaker.   
Laurdag kl. 10:00 Transport til Jan Valle sin hage på Seim i Lindås
 kl. 10:30 Omvising hjå Jan Valle
 kl. 13:00 Lunsj på Alver Hotel
 kl. 14:30 Årsmøte
 kl. 15:45 Foredrag av Conny Assarsson om asalea. Asaleagruppa i rhododendronslekta får ikkje   
   alltid den merksemda ho fortener. Conny Assarsson vil syna oss at asaleane har meir å by på  
   enn mange trur.
 kl. 19:00 Årsmøtefest med middag og underhaldning på Alver Hotel 
Sundag kl. 10:00 Transport til Tjorehagen på Radøy
 kl. 10:30 Omvising i Tjorehagen med enkel lunsj

Dersom nokon av årsmøtedeltakarane har lyst eller høve til å vitja andre rhododendronhagar i Bergensområdet, t. 
d. Arboretet på Milde, etter at det offisielle årsmøteprogrammet er over, vil me sjølvsagt hjelpa til med å få i stand 
dette.  

Om hagane til Kirsten Marie og Guttorm Storheim og Jan Valle kan du lesa meir i Rhododendronforeininga si bok 
Min rhododendronhage. Tjorehagen har eiga heimeside: www.tjorehagen.no

Innkvartering: Foreininga har reservert rom på Alver Hotel, Alvervegen 100, 5911 Alversund. Hotellet ligg om lag 
25 minutt med bil frå Bergen sentrum. Nærare opplysningar finn du på hotellet si heimeside: www.alverhotel.no/                  
Prisane (overnatting med frukost) er som fylgjer:
Fredag 6. mai – laurdag 7. mai: To personar i dobbeltrom kr 1 400. For enkeltrom er prisen kr 1 200
Laurdag 7. – sundag 8. mai: Fullpensjon (frukost, lunsj og middag): kr. 1 515 per person i dobbeltrom og 
kr 1 615 per person i enkeltrom

Du betaler sjølv for rom og mat ved avreise. 
Bindande påmelding innan 31. mars til Tor Jan Ropeid, Løtveitvn. 2, 5151 Straumsgrend. Tlf. 416 20 125. 
E-post torjanropeid@gmail.com

Eg/me ynskjer å delta på årsmøtehelga i Nordhordland

Namn: --------------------------------------------------------- e-postadresse ---------------------------------------------

Overnatting på Alver Hotel           Enkeltrom --------------- Dobbeltrom ---------------

Transport frå hotellet til grillkvelden og attende Tal på personar ----------

Grillkveld   Tal på personar ----------

Transport til Jan Valle laurdag Tal på personar ----------

Årsmøte på Alver Hotel Tal på personar ----------

To-rettars lunsj utan overnatting (kr 285) Tal på personar ----------

Årsmøtefest utan overnatting (kr 495) Tal på personar ----------          

Transport til Tjorehagen sundag Tal på personar ----------

Lunsj i Tjorehagen (kr 100) Tal på personar ---------

Styret i Rhodo Vest ynskjer alle hjarteleg velkomne!
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Årsberetning 2015
Det sittende styret ble valgt på årsmøtet i Arendal 11. mars 2015.
Styret har bestått av:
Audun Arne  leder
Per Evensen  kasserer
Vidar Olsen  styremedlem
Kathrine Lyngstad styremedlem
Varamedlemmer: Nina Gjermundsen
   Frode Harnes
Valgkomité:  Gudrun Arne
   Anne Brit Evensen
Revisor:  Knut Gjermundsen
Gudrun Arne har fungert som styrets sekretær.

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 24 saker har vært til behandling.
Avdelingen har pr. 31.12.2015 53 medlemmer.
  
Aktiviteter gjennomført i 2015:
Alle aktiviteter i årsprogrammet til Rhododendron Sør ble gjennomført slik det ble presentert i Lapprosen 1 og 2. 
Særlig vellykket var turen til Kolding/Danmark 4.-6. juni og høstmøtet med tema klipping. 
Det var ellers god oppslutning på alle øvrige punkter i årsprogrammet. 

Samarbeid: Samarbeid med Dømmesmoen/Norsk hagemuseum ble videreført i løpet av
året, med rydding og vedlikehold.  

Foreningen Slaaberviks Venner har kontaktet oss med ønske om bistand med utplanting av rhododendron 
i et tur-/rekreasjonsområde på Hisøy, ned mot Galtesund. Samarbeid er i gang.

Vi hadde stand hos Lundberg hagesenter 31. mai. 

Arendal 5. januar 2016.
Styret, Rhodo Sør.

Informasjon fra DnR avdeling Sør
Innkalling til Årsmøte 

Tid: 9. mars 2016 kl. 19:00
Sted: Stinta skole, Arendal

Program:
1. Årsmøteformalia, valg av referent, møteleder, to til å underskrive protokoll.
2. Årsmøtesaker: Årsberetning, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valg, 
 fastsettelse av tidspunkt for neste årsmøte.
3. Enkel bevertning – utlodning.
4. Nina Gjermundsen og Anne Brit Evensen viser bilder fra DnR-tur til Skottland 2015.
5. Gjennomgang av årsprogrammet for 2016.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før møtet.

Audun Arne, leder. 

Årsprogram 2016
 
09.  mars Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19.00.
  Innkalling annet sted i Lapprosen.
   
27.  april Dugnad Slaabervik, Hisøy, kl. 18:00.  

18. april  Foredrag om Trillium, v/Per Bangsgaard, dansk hageeier og foredragsholder. 
 Han vil ha med planter for salg. Samarbeid med  Staudeklubben. 
	 Sør	Amfi,	«Bøtte»,	Arendal	kl.	18:30.
                                    
04.  mai Dugnad på Dømmesmoen, fra kl. 18:00. Noe utplanting, navning,  
  stell av utplantede rhodoer. 

06.-08.  mai Årsmøtehelg DnR i Nordhordland. Se info annet sted i Lapprosen.

11.-12.  mai Tur til Rogaland. Handlebesøk hos Reidar Vigrestad og Oddbjørn  Fosse. 
	 Besøk	i	Rogaland	Arboret.	Program	med	påmelding	sendes	til	medlemmer	i	god	tid.																								
                                    
19.  mai Hagevandring hos Nina og Knut Gjermundsen, 
  Høyveien 58, Arendal, kl. 18:00. Tlf. 908 89 685.

29.  mai Hagevandring, kl. 11.00 hos Gudrun og Audun Arne, 
  Eikevn.	3, Rannekleiv,	Bjorbekk,	Arendal.	Tlf.	454	47	001/975	40	021.
  Deretter kl. 14.00 Åpen	Hage	hos	Anne	Brit	og	Per	Evensen,	Heidalen	48,	Arendal.	
	 	 Tlf.	909	86	060.	Plantesalg	og	utlodning.
  Det kommer en buss fra hagelag i Grenland.

04.  juni Stand hos Lundberg hagesenter.

03.-05. juni Busstur til Kolding Blomsterfestival. I samarbeid med Staudeklubben. 
	 	 Buss	fra	Arendal	kl.	14:00.	Påstigning	flere	steder	Arendal-Kr.sand.	
	 	 Ferge	fra	Kristiansand	kl.16.30.	Kr.	3	450,-	pr.	pers.	i	dblt.rom.	
	 	 Info/påmelding:	Dag	Pettersen,	tlf.	996	47	828,	innen	1.	febr.

14.  juni Hagevandring 
 hos Hilde Tverbakk Isaksen, Skibvik Ringv. 109, Saltrød, kl. 18:00.	Tlf.	900	94	192.

17.  sept. Høsttreff. Stinta skole, Arendal kl. 11:00. Ole Jonny Larsen holder foredrag: 
  «Plantejakt i det vestlige Kina» og et kortere «Jean  Rasmussen i Norge», en  
  videreutvikling av artikkelen som sto i  Lapprosen	2,	2015. 
  Han har med planter for salg. Det blir lunsj, plantesalg og utlodning.
               
31. oktober Ebba Holmboe har foredrag om følgeplanter i sin rhododendronsamling. 
	 	 Samarbeid	med	Staudeklubben.	Sør	Amfi,	«Bøtte»,	Arendal,	kl.	19:00.	
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Årsprogram 2016 
9. mars Årsmøte og medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00
 Etter årsmøtesakene blir det foredrag om hvordan hagen kan bli mer bie- og humlevennlig. 
 Inngangspenger kr. 50. Kaffe, kaker og loddsalg.

27. april Omvisning i feltet med rhododendron fra Danmark. Planlagt plantebytte etter omvisning.                           

11. mai Hagevandring

6.-8. mai DnR-årsmøtehelg i Nordhordland. Se info annet sted i Lapprosen.

11. juni Tur med hagevandring

23. august Hagevandring

21. september Medlemsmøte i kafeteriaen Rogaland Arboret kl.19:00
 Tema: Latin for planteinteresserte v/Tor Jan Ropeid. Inngangspenger kr 50  
 Kaffe, kaker og loddsalg

30. november Medlemsmøte i kafeteriaen Rogaland Arboret kl.19:00
 Julemøte med tilbakeblikk på året som gikk. Kaffe, riskrem, kaker og loddsalg

Årsmelding 2015
Styret i Rhodo Sør-Vest etter valget på årsmøtet 18. mars 2015:

Tor Frostestad leder
Reidar Vigrestad nestleder
Tone Fosse Ulvøy sekretær
Kjell Knutsen styremedlem/kasserer
Arne Sporaland styremedlem
Oddbjørn Fosse varamedlem
Olga Nese varamedlem
Geir Kyllingstad varamedlem

Revisor: Aslaug Meisland
Valgkomité: Kai Killerud og Magnus Simonsen

Styret har hatt seks møter og hatt 25 saker til behandling. Foreningen har i dag 56 medlemmer.
18. mars Årsmøte og medlemsmøte i Rogaland Arboret kl.19:00.
 Annonserte årsmøtesaker ble gjennomført som annonsert. Etter årsmøtet viste
 Magnus Simonsen bilder og fortalte om trackingtur til Kina. 23 frammøtte.
22 -24.  mai Årsmøtehelg i DnR på Sola
 Årsmøtehelgen ble gjennomført etter annonsert program.
6. juni Tur til Haugesund og Isvik.
 Femten stykker var med på vellykket tur til Finn Larsen og Ødegårds plantesalg.
23. agust Tur til Vølstad i Madland
 Vi besøkte Arne og Gunn Sissel Sporaland i den 10 mål store «hyttehagen» på 

Brekko i Madland. 22 frammøtte. 
23. september Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00
 Kjell Knutsen fortalte om jordorkideer                                    
25. november Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00
 Tilbakeblikk på 2015. Framvisning av bilder fra turer medlemmene har vært på.
 

Medlemsmøtene har vært i kafeteriaen i Rogaland Arboret. Rhodo Sør-Vest vil takke Arboretet 
for godt samarbeid og lån av møtelokalet. Vi ønsker også å takke alle som i løpet av året har gitt
gaver til lotterier på medlemsmøtene.

6. januar 2016
Styret i Rhodo Sør-Vest

Informasjon fra DnR avdeling Sør-Vest
Innkalling til Årsmøte 

Tid: Onsdag 09.03.2016 kl. 19:00
Sted: Rogaland Arboret

Program:
1. Konstituering av møtet, valg av referent, møteleder og to stykker til å underskrive protokollen.
2. Årsmøtesaker: Årsberetning, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valg.
3. Foredrag om hvordan hagen kan bli bie- og humlevennlig.
4. Gjennomgang av programmet for 2016
5. Kaffe, bevertning og utlodning. Inngangspenger kr. 50

Saker som ønskes tatt opp på møtet, må meldes til styret innen 02.03.2015

Styret i Rhodo Sør-Vest
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Årsprogram 2016 
14. mars Årsmøte og medlemsmøte kl. 18:30 i møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, 
 Nesttun. Etter årsmøtesakene blir det foredrag ved Anne Tafjord-Kirkebø: Rhododendron 
	 overalt!	Kanskje	enda	mer	–	og	litt	til!	Tips	og	idéer	i	overkant,	for	deg	som	er	glad	i	
	 rhododendron.	Og	for	deg	som	vil	bli	det!
  Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.

6.	og	20.	april  Plantelatin
  Kl. 18 – 20 i Arboretet på Milde, Blondehuset. Videreføring av høstens kurs i plantenes 
  vitenskapelige navn. Kursleder er Tor Jan Ropeid. Kursavgift kr 200. 

6. – 8. mai DnR-årsmøtehelg i Nordhordland

29.	mai	 	 Arboretets	dag	på	Milde 
  Aktivitetsdag for hele familien kl. 12 – 16. Infostand med salg av småplanter.

21.	august	 Høsttur	til	Fitjar	med besøk i spennende hager.

8.	november	 Ole Jonny Larsen: Uvanlige og sjeldne rhododendronarter i kultur i Skandinavia
 Medlemsmøte kl. 18:30 i møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun. 
 Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri. Ole Jonny vil også ha med seg noen planter for salg.

Årsmelding 2015
Styret i 2015 etter valet på årsmøtet 17.03.2015:
Tor Jan Ropeid leiar
Terhi Pousi nestleiar
Sonja Hjelle kasserar
Jan Rune Hesjedal sekretær
Anne Marie Aronsen Storebø styremedlem
Astrid Jacobsen styremedlem
Maria Fett varamedlem
Håkon Morvik varamedlem

Revisor: Grete Nygård
Valkomité: Harald Kårtveit og Jan Valle

Styret har hatt 5 møte i 2015, alle i driftsbygget på Det norske arboret, Milde. 40 saker vart behandla.

17. mars: Rhodohagen og miniarboretet på Kårtveit ved Harald Kårtveit.
Årsmøte og medlemsmøte. Kaffi og plantelotteri. 31 frammøtte.

28. april: Triflora-subseksjonen ved Hans Eiberg.
Medlemsmøte. Kaffi og plantelotteri. 26 frammøtte.

11. mai: Vårtur til Os-området.
Vi besøkte hagane til Elna og Jan Rune Hesjedal på Lepsøy og Hjørdis og Torolf Juvik i Os. Plantesal hjå Jan Rune. 
Tredje stad var parken på Moldegaard der var omvising av Hjørdis og Torolf. 36 deltakarar.

22-23. mai: DnR – årsmøtehelg på Sola
8 deltakarar frå Rhodo Vest.

24-30. mai: DnR-tur til Skottland
18 deltakarar frå Rhodo Vest.

31. mai: Arboretets dag på Milde. Infostand med sal av småplanter.
Jan Rune Hesjedal, Astrid Jacobsen og Jan Valle.

31. august: Hausttur til Bergensområdet. Vi besøkte hagane til Tor Jan Ropeid på Straumsgrend og Olaf 
Hammersland i Søreidgrend. Over 40 deltakarar.

September – oktober: Kurs i plantelatin ved Tor Jan Ropeid. 
3 kveldar à 2 timar 29.09., 13.10. og 27.10. Kurset var arrangert i samarbeid med Arboretets Venner i Blondehuset på 
Milde. 34 deltakarar.

10. november: Rhododendronforeininga sin tur til Skottland ved Tor Jan Ropeid. 
Medlemsmøte. Kaffi og plantelotteri. 33 frammøtte.

Alle tre medlemsmøte vart haldne i møtelokalet til Lions Club Fana på Nesttun.

Pr. 31.12.2015 har DnR 395 medlemar, 145 av desse soknar geografisk til avdeling Vest.

Rhodo Vest vil takka alle som har gitt plantegåver til lotteri, og alle som har deltatt på møte og turar og dermed gitt 
oss endå eit hyggeleg rhododendronår. Takk til Arboretet og Botanisk hage på Milde for godt samarbeid og lån av 
møtelokale.

Bergen 31.12.2015
Styret i Rhodo Vest

Informasjon fra DnR avdeling Vest
Innkalling til Årsmøte 

Tid: måndag den 14. mars kl 18:30
Stad: møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun

Årsmøtesaker: årsmelding, rekneskap og budsjett, innkomne forslag, val. 
Saker som det er ønskje om å ta opp på årsmøtet, må vera styret i hende innan 7. mars.

Foredrag begynner rett etter årsmøtet, ca. kl 19:00

Anne Tafjord-Kirkebø: Rhododendron overalt! Kanskje enda mer – og litt til! Tips og idéer i overkant, for deg 
som er glad i rhododendron. Og for deg som vil bli det!

Kaffi og plantelotteri. Inngangspengar 50 kr.

Vel møtt til ein hyggeleg kveld!
Helsing styret i Rhodo Vest
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Årsprogram 2016 
16. april  Årsmøte kl. 14:00 – 17:00

Foredragsholder er Audun Arne, leder i Rhodo Sør, som forteller om poding av rhododendron m.m.
Sted: Frogn rådhus, Drøbak

6. – 8. mai Årsmøte i DnR i Nordhordland

28. mai  Hagevandring 
De etterlatte til Roger Karlsen, Hvitsten, har gitt oss tillatelse til å komme og se hans fine hage kl. 
12:00 – 14:00.
Den neste hagen vi besøker denne dagen, er hagen er Eldbjørg og Sverre Beens hage på Dilling fra 
kl. 15:00. Vi er også velkomne til å se Klosterhagen Værne kloster i Rygge

29. mai  Vårtreff i Botanisk hage, Tøyen, Oslo

17. september Høstmøte kl. 14:00 – 16:00
  Foredragsholder: Erik Gustavsson; tema Spennende rhodoer i et hagemiljø.
  Sted bestemmes senere.

12. november Førjulsmøte kl. 14:00 – 17:00
Foredragsholder: Kaarel Voitk, Sverige, som forteller om å lage nye, hardføre rhodoer ved krysning. 
Han har lang erfaring med rhodoer, bl.a. 40 års erfaring med krysningsforsøk.
Sted bestemmes senere.

Årsberetning 2015
Styret i Rhodo Øst ble valgt på årsmøtet 21. mars 2015 og har bestått av:

Leder: Haavard Østhagen valgt for 1 år
Nestleder: Erik Gustavsson valgt 2015 for 2 år
Kasserer: Siri Kaldestad Christensen valgt i 2014
Sekretær: Kari Marie Aandstad valgt i 2015 for 2 år
Styremedlem: Hallvard Sandnes valgt i 2014
Varamedlemmer: Roger Karlsen og Harald Bell Solaas
 Dessverre gikk Roger Karlsen bort 26. juni.
Revisor: Ole Petter Vik
Valgkomité: Reidun Bakke Gregersen og Øyvind Syvertsen Aasheim valgt 2014
Plantegruppe: Erik Gustavsson, Øyvind Syvertsen Aasheim og Bård Ranheim.

Styret har hatt fem styremøter, 02.03, 13.04, 24.08, 29.09, 16.11. Styret har behandlet 31 saker. 
Varamedlemmer har vært innkalt til styremøtene. Rhodo Øst har hatt tre medlemsmøter og en tur til 
Risholmen og har deltatt på vårtreffet i Botanisk hage. Medlemmer fra Rhodo Øst var representert i 
begravelsen til Roger Karlsen. Han var med på å starte Rhodo Øst og har vært et trofast styremedlem i 
mange år. Avdelingen har ved årsskiftet 100 medlemmer.

Aktiviteter 2015
21. mars: Årsmøte og medlemsmøte på Haraldsheim vandrehjem kl.14:00. Årsmøtet ble gjennomført i 
tråd med vedtektene og utsendt innkalling; se egen beretning. Etter årsmøtet fortalte Ole Jonny Larsen fra 
sine reiser i Kina under rhododendronsblomstringen. 15 deltakere

31.mai: Vårtreff i Botanisk hage, Tøyen, Oslo. Informasjon om dyrking av rhododendron samt salg.

6. juni: Hagevandring på Risholmen ved Hankø i Fredrikstad kommune, Østfold. Dagen startet med 
kraftig regnvær, og det var årsaken til noe frafall, men vi var 15 medlemmer som trosset været og ble med 
på en vandring rundt på øya med en rik rhododendronsamling som ble startet på 1950-tallet i samarbeid 
mellom grunneier og den daværende Landbrukshøyskolen på Ås. Det var en interessant og innholdsrik tur.

7. juli: Haavard Østhagen og flere medlemmer fra Rhodo Øst var med i begravelsen til Roger Karlsen.

19. september: Medlemsmøte. Mortens Kro, Gjelleråsen kl. 14:00. – 17:00.
Reidar Vigrestad fortalte fra sine turer til Kina og Nepal, og ga råd om oppformering av rhododendron fra 
frø m.m. 23 deltakere.

15. november: Julemøte. Mortens Kro, Gjelleråsen kl. 14:00 – 17:00. Ruddi Perriard, Danmark, 
viste lysbilder og fortalte fra sine frøinnsamlingsturer fra mange land. 11 deltakere.

Aktivitetene ble annonsert i Lapprosen, på hjemmesidene www.rhododendron.no og
med invitasjon før hver samling.

Desember 2015
For styret i Den norske Rhododendronforening avdeling Øst
Haavard Østhagen
leder

Informasjon fra DnR avdeling Øst
Innkalling til Årsmøte 

Dato: 16. april 2016, kl 14:00 – 17:00 
Sted: Frogn rådhus, Drøbak. 
Sakliste: 
 1. Valg av møteleder 
 2. Valg av referent 
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
 4. Årsberetning for 2015 
 5. Regnskap for 2015 
 6. Budsjett for 2016 
 7. Innkomne forslag 
 8. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer 
 9. Valg av revisor 
 10. Valgkomité for 2016 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styre i hende seneste 2 uker før årsmøtet. 

Hilsen styret 
Haavard Østhagen 
leder
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