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Lapprosen

Rhododendron er populære
planter som finnes i tusenvis
av norske hager, og vanligvis
er de kun omtalt i positive
ordelag. Men i løpet av 2017
hadde flere medier oppslag
om rhododendron som en
problemplante. Overskrifter
som «Er rhododendron en
trussel mot norsk natur?»
og «Aggressiv blindpassasjer
truer norske blåbær» har dukket opp både i papiraviser og på
nett. Tekstene peker på viktige problem, nemlig at innførte
plantearter kan spre seg kraftig i norsk natur, og at innførsel
av planter medfører fare for at skadedyr og sykdommer
følger med. Så langt er alt greit, og jeg ser bekymringene.
Men samtidig inneholder tekstene faktafeil og vurderinger
som vi som rhododendronelskere må påpeke og motsi.
Det stemmer at rhododendron kan så seg i Norge. Det
skjer iblant i hager, og særlig der bed er bygd opp av
torvblokker. Det kan også skje i nordvendte vegskjæringer
eller andre steder der det naturlige plantedekket er
fjerna og mye frø er tilgjengelig fra planter i nærheten,
for eksempel i åkerlignende områder i utkanten av
planteskoler og botaniske hager. Men om en sammenligner
dette med spredning av arter som platanlønn, sitkagran,
vestamerikansk hemlokk, kjempeslirekne og parkslirekne,
bulkemispel, kjempespringfrø og mange andre, er
problemet med spredning av rhododendron i norsk natur
bagatellmessig, og skribentene har mista perspektivet. Disse
artene sår seg i tusenvis hvert år, og flere av dem er allerede
forbi det stadiet da de noen gang kan utryddes igjen. Trolig
har skribentene hatt problemet med spredning og negativ
omtale av Rhododendron ponticum på De britiske øyene i
bakhodet da artiklene ble skrevet, men her kan en ikke uten
videre overføre erfaringer fra England og Skottland. Denne
varianten av arten er ikke i kultur i Norge, den er ikke spesielt
hardfør, og ingen vet om den ville oppføre seg på samme
måte her hos oss hvis den ble planta ut.

Den andre artikkelen som er nevnt ovenfor, tar opp
problemet med den alvorlige sykdommen greindreper
(Phytophthora ramorum), som dessverre er på veg inn i
landet og som blant annet angriper ville blåbærplanter.
I artikkelen er kun rhododendronplanter nevnt som
planter som bringer denne sykdommen til Norge. Det
stemmer nok at dette kan skje, men greindreper angriper
mange ulike arter fra forskjellige slekter, så det er usaklig
og kunnskapsløst å bare framheve rhododendron som
synderen. At planteimporten til Norge har vokst enormt
de siste åra, fra 6000 tonn i 2000 til 20 000 tonn i 2017, og
at de såkalte sunnhetssertifikatene nærmest er symbolske
og bare fanger opp en brøkdel av sykdommer, ugras og
skadedyr som følger med, er definitivt bekymringsfullt.
Det bare understreker viktigheten av å produsere våre
egne rhododendronplanter av friskt materiale som vi
allerede har i hagene våre. Her kan alle gjøre en innsats!
Så til noe mye hyggeligere. Det blir ikke noen tur i regi av
Den norske Rhododendronforening sentralt i år, men for
dem som har lyst til å dra ut i verden og se på rhododendron
og hager, finnes det et flott alternativ. Fra 21. til 26. mai
skal det arrangeres en stor rhododendronhappening
i Bremen i Tyskland. Det er fem dager med foredrag,
omvisninger i hager og parker og muligheter til å møte
mange med samme interesse. (I all beskjedenhet må jeg
nevne at lederen av Den norske Rhododendronforening
er en av foredragsholderne.) I forkant av konferansen er
det lagt opp til mange og lange bussturer med omvisning i
et utall hager og parker. Interesserte vil finne informasjon
om påmelding og priser på http://ars2018.org/ Dette er
årets begivenhet i rhododendronverdenen!
Snart begynner rhododendronplantene våre å blomstre
igjen. Da kan det være lurt å leite opp artikkelen om
pollinering fra Lapprosen nr. 2-2017. Kanskje dette skal
bli det året du også begynner å så egne rhododendron?
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FORSIDEFOTO: Utprøving av lite herdige rhododendronarter er en spennende utfordring for de mer vågale
rhododendronentusiaster. Rhododendron araiophyllum ssp. lapidosum C&N 5686 er med
sine fine hvite blomster og sin brunrøde nyvekst en fantastisk plante, men helt i grense-		
landet i forhold til langsiktig overlevelsesevne. Foto: Egil Valderhaug
BAKSIDEFOTO: Camellia ‘Inspiration’ på Arboretet, Milde Foto: Gerd Jørgensen
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Erfaringer med dyrking

av lite herdige rhododendroner – del 2

Kamelia
på friland i Norge
Tekst: Per M. Jørgensen

Tekst og foto: Egil Valderhaug
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Lapprosen
Fig. 3 ‘Leonard Messel’ på Milde 2015 med forfatteren til venstre Foto: Kristian Theqvist

Fig. 1 R. arboreum var. roseum

Utprøving av rhododendron som befinner seg på den klimatiske yttergrensen, er en spennende utfordring.
Egil Valderhaug får arter til å overleve og trives som i hagene til de fleste av oss, ikke vil overleve. Artikkelen
er en oppfølging av en artikkel i Lapprosen nr. 2-2014. Hvis du ikke lenger har dette nummeret, kan artikkelen
leses på foreningens hjemmeside: www.rhododendron.no/Lapprosen_Web/Lapprosen_2014_2s.pdf
Jeg skrev første artikkel om temaet i 2013. Den kom i Lapprosen
nr. 2-2014. Siden den gang har jeg fortsatt å prøve ut planter i
klimasone 2, 2/3 og 3 etter herdighetsskalaen som Cox bruker.
Den første artikkelen bygde på få års erfaring. Jeg har notert
minimumstemperaturen hvert døgn målt fra to digitale målere
plassert på to ulike høyder på veggen bak huset (vestsiden
mot fjellet). Dette gir en bra temperaturindikasjon, men
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mikroklimaet rundt om i hagen varierer nok noe fra disse
målingene. Jeg har fulgt de samme plantene som nevnt i forrige
artikkel, samt en del nye. De som har gått ut, er prøvd på nye
voksesteder eller med annet innsamlingsnummer. Arter som
ble definert som herdige sist, har jeg ikke kommentert videre.
Mesteparten av artene i H3 er herdige hos meg, og kun de med
utfordringer eller nye arter er kommentert.

Kamelia er en buskslekt (i Tefamilien) av eksotiske skjønnheter,
men som alle slike er de temperamentsfulle og vanskelige
å tilfredsstille. Jeg ble betatt fra første blikk, og det er ingen
hemmelighet at det hendte i London våren 1976, eller rettere
sagt i Kew Gardens der den gamle sjefen Sir George Taylor
(1904–1993) hadde eksellert i presentasjon av slekten og dens
mange hageformer. Men jeg fikk klar beskjed: Du kan glemme
å dyrke disse ute så langt nord som i Bergen, men de egner
seg godt i «winter gardens» eller veksthus (slik Anna Krakstad
skriver at man har fått til på Sørlandet i Lapprosen nr. 2-2017.)
Året etter fikk jeg imidlertid håp om at det kanskje kunne gå
å få dem til å trives ute i Bergen da jeg fikk se at det gikk bra i
Skottland. Så året etter bestilte jeg et dusin forskjellige sorter, og
helst slike som jeg visste hadde overlevd langt nord i Skottland.
De ble plassert lunt, beskyttet av Museumsbygningen på
Nygårdshøyden, der andre følsomme planter hadde overlevd.

Les mer om
Kamelia i
Norge, og se
mange fine
bilder i den
trykte versjonen av medlemsbladet
”Lapprosen”.
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Logo

Planteflytting, en uting

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.

– nødvendig, men også en utfordring?
Tekst og foto: Erik Vanvik

Stort utval i planter for hagen

PMS:

C

C:

Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter

M:
Y:
K:

Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund
Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

www.hageland.no
Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

Klar til å flyttes og deles opp

Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra
Frøliste 2018
Frø innsamlet på Arboretet på Milde i 2010

SOTRA
To stykker ‘Cunningham’s White’ som skal flyttes.
Det har vist seg at hos oss (også?) må flytting til, all den stund at
det blir altfor trangt mellom plantene, eller den ene tar «luven»
fra den andre. Det var ikke alltid at jeg på plantetidspunktet visste
hvordan den enkelte plante skulle bli (hos oss), og hvordan
sammensettingen av plantene skulle/burde være.
Orker jeg dette da?
Det er klart en utfordring både for flytteren og ikke minst for
planten. Men det er også en seier når det viser seg at dette
kan gjøres uten at planten tar varig skade av «rokeringen», og
blir fin igjen! Jeg er vel ikke den eneste som har ventet (for)
lenge med å ta tak og gjøre flyttingen til en realitet. Med store
planter er det også en viss tyngde/hardt arbeid, men når en har
bestemt seg og har begynt å grave rundt roten, er det bare å stå
på til jobben er gjort. Det største problemet er mange ganger
ikke planten, men orket…

GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME

Roten er kommet opp av jorda.

NORSKE
MEDLEMSBLAD FOR DEN

Les mer om flytting
av planter i den
trykte versjonen
av medlemsbladet
”Lapprosen”.
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R. calophytum. OP, morplanten fra Cox, Glendoick. Donor Jan Valle.
(R. decorum×calophytum) × asterochnoum.
Donor Bengt Karlsson, Sverige.
R. montroseanum OP. Donor Jan Rune Hesjedal, Os i Hordaland.
R. oreodoxa CW fra Kanding, Kina. Donor Hans Schaefer.
Frø innsamlet i Yunnan, Kina 2012 av Remi Aleksander Nielsen.

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

TLF. 56 32 12 52
www.hageland.no
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R. dauricum
R. mucronulatum
R. quinquefolium
R. albrechtii
R. schlippenbachii
R. vaseyi
R. camtschaticum
R. nipponicum

RAN 360 R. aberconwayi
RAN 434 R. pachytrichum
RAN 468 R. aganniphum
RAN 537 R. beesianum
RAN 558 R. anthosphaerum
RAN 573 R. tephropeplum
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 nummeret av
Lapprosen.
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ved Lin Scholten Didriksen
Foto: Roy Scholten

Magnolia
– gjerne for norske
hager!

Magnolia er av eldgammel planteslekt. Den sies å være minst 95 millioner år gammel, noe som er påvist gjennom
gamle fossiler. Disse noe primitive busker og trær etablerte seg før biene kom, så pollineringen er derfor utviklet til
å skje via biller. Magnolia ble navngitt av Carl von Linné, til ære for en respektert fransk botaniker som het Pierre
Magnol.

Rhododendron i Solør
Tekst: Kari Marie og Harald J. Aandstad
Foto hvis ikke annet nevnt: Karie Marie Aandstad

Etter oppfordring fra leder skal vi prøve å skrive litt om hagen
vår i Solør. Hagen ligger midt mellom Elverum og Kongsvinger
og helt på grensen til Finnskogen. Noen venner i Oslo-området synes vi bor på Nordpolen for det er så kaldt her og så
langt hit, men da vet de hverken hva langt er, eller hva kulde
er. Vi er bare i H 5-sone.

Les mer, og se alle de vakre bildene fra den
flotte hagen i Solør, i den trykte versjonen av
medlemsbladet ”Lapprosen”.

Magnolia har vekst som en busk eller et tre og dens blomster er utrolig vakre. Blomsten har i liten grad endret seg
opp gjennom tiden og har ikke separate kronblad (petal) og begerblad (sepal), men noe som har fått navnet tepal.
tergrønne med glansfulle blader, og noen av disse
har knopper, stilker og underside av blader dekket
av gyldne, kobberfargede eller brune indumenter
(hårlignende vekst), lik mange av våre vakreste
rhododendroner.
Det finnes rundt 200 arter som vokser naturlig i
subtropiske og tropiske områder av Asia, øst i
Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Karibia og deler
av Sør-Amerika. Mange av disse dyrkes nå over
hele verden, særlig på grunn av deres vakre blomster og former. Jeg har sett storslåtte magnoliaer i
blomst både i Øst- og Vest-Europa. I noen land synes de å dyrke magnolia i utstrakt grad, mens her i
Norge virker det å være færre som satser på denne
vakre busken eller treet.
Flotte effekter av å stamme opp busker

Les mer om Magnolia i den
trykte versjonen av medlemsbladet
”Lapprosen”.
NORSKE
MEDLEMSBLAD FOR DEN
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Som formet i porselen - Junimagnolia
Reiser du rundt om i Europa til de riktige tider - fra tidlig vår
til ut i juni, vil du mange steder kunne oppleve å se ulike typer
magnolia blomstre i en variasjon av hvite, rosa, røde, lilla eller
gule blomster av forskjellig form og størrelse. Noen typer er vin-
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Rh. ‘Hachmann’s Charmant’
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Navn og betydning
Tekst: Tor Jan Ropeid Foto: Terhi Pousi

Mange rhododendronarter er blitt oppkalt etter plantesamlere,
konger, dronninger, kjærester eller til og med elskerinner. Vi skal
her se litt på hvordan det i botanikkens vitenskapelige regelverk
(nomenklatur) blir laget navn av personnavn. For mange kan
praksisen virke forvirrende. Hvorfor heter det souliei, makinoi,
falconeri med én i, men forrestii, hodgsonii, wardii med to i-er?
Og hva med annae, clementinae, searsiae med ae, for ikke å
snakke om amundsenianum, balfourianum, og williamsianum

med endelsen -ianum? Svaret er å finne i at vitenskapelige navn
kan inneholde ord (i dette tilfelle personnavn) fra alle mulige
språk, men når de brukes som del av et vitenskapelig artsnavn,
bøyes de i overensstemmelse med latinsk grammatikk. Det er
dette som er årsak til at vi ofte snakker om at en plante har et
«latinsk navn» i stedet for å bruke det mer korrekte begrepet
«vitenskapelig navn».

Forrests rhododendron – Rhododendron forrestii

NING
NORSKE RHODODENDRONFORE
MEDLEMSBLAD FOR DEN

Les mer om
plantenavn i den
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trykte versjonen
av medlemsbladet
”Lapprosen”.
Makinos rhododendron – Rhododendron makinoi
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Kesangs rhododendron – Rhododendron kesangiae ‘Bowes Lyon’
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Informasjon fra

Den norske Rhododendronforening
Tid:
Sted:

Innkalling til årsmøte i Den norske Rhododendronforening
Lørdag 26. mai 2018 kl. 11:30
Grimstad vertshus, Frivollveien 11/13, 4877 Grimstad

Dagsorden
1.
Valg av dirigent
2.
Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.
Årsberetning 2017
4.
Regnskap 2017
5.
Innkomne saker
6.
Fastsettelse av kontingent for 2019
7.
Budsjettforslag 2018
8.
Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2019
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 5. mai.
Hjertelig velkommen!
Styret i DnR

Årsmøtehelg i Grimstad 25. – 27. mai 2018
Fredag kl. 18:00
Grillfest hos Anne Brit og Per Evensen, Heidalen 48, Arendal. Her er det god parkeringsplass.
Ta med grillmat og drikke. Vi ordner med brød, salat, potetsalat, kaffe, kaker og engangsservise etc.
Ta gjerne med planter for salg.
Lørdag kl. 11:00
Kaffe og rundstykker på Grimstad Vertshus. Kl. 11:30 Årsmøte
Etter møtet: Foredrag av Conny Assarsson: «Trivelige rhododendron for mindre hager». Kaffe, te, vann, frukt.
Kl. 14:30 Tur med seilkutter Boy Leslie i Grimstads vakre skjærgård. Reker/ spekemat m/ tilbehør.
Kl. 20:00 Festmiddag på Grimstad vertshus med underholdning.
Søndag kl. 10:00 –13:00
Hagevandringer. 						
			
Innkvartering: Vi har reservert rom på Grimstad Vertshus, Frivollveien 11/13, Grimstad (rett ved E 18).
God parkeringsplass (gratis)
For nærmere opplysninger se Vertshusets hjemmeside (www.grimstad-vertshus.no)
Jeg/vi ønsker å delta på årsmøtehelgen i Grimstad
Navn: ....................................................................................................................................................................................
e-postadr............................................................................................tlf. ..............................................................................

Kontingent og medlemsregister

Påmelding til: Anne Brit Evensen, abevens@online.no eller tlf. 909 86 060
Gudrun Arne: auduarne@frisurf.no eller tlf. 454 47 001 Innen 15. april 2018.

Kjære medlem!
Vedlagt denne utgaven av Lapprosen finner du giro for kontingent 2018 dersom det ikke er inngått individuell betalingsavtale,
f.eks. gaveabonnement eller at kontingenten allerede er betalt.
På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt å forhøye kontingenten for 2018 til kr 350,00 for enkeltmedlemskap og kr 475,00 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. Dette letter
kassererens jobb med å registrere innbetalingene. Dersom betaler er annen person enn medlemmet, må vi få oppgitt navnet på
medlemmet. Betalingsfristen er 20. mars 2018.
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 per post, e-post eller telefon.
Kirsten Marie Storheim
Radøyvegen 448, 5938 Sæbøvågen
Tlf. 976 91 978, kimasto@online.no
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Grillparty hos Anne Brit og Per Evensen

Antall personer......................................

Transport fra Vertshuset til grillfesten

Antall personer......................................

Overnatting kr 1.000,- per natt i dobbeltrom

Antall personer......................................

Overnatting kr 800,- per natt i enkeltrom

Antall personer .....................................

Festmiddag kr 550,- per pers.

Antall personer......................................

Båttur og lunsj om bord kr 200,- per person

Antall personer......................................

Kun årsmøtet

Antall personer .....................................

Booking direkte til Grimstad Vertshus
ÅRSMØTEKOMITEEN I RHODO SØR ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÅRSMØTEHELGEN.

- Lapprosen 1- 20178-
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Lokavdelingenes årsprogram 2018

Avdeling Vest
06. mars

Claus Jørgensen: De beste gamle og nye rhododendronsorter. Medlemsmøte kl. 18:30.
Claus Jørgensen har siden 1972 drevet Rhododendron-Haven i Tørring i Danmark, mange har kjøpt planter fra
ham. Nå gleder vi oss til at han vil dele sine mangeårige erfaringer med oss.

Avdeling Sør

17. april

Årsmøte og medlemsmøte kl. 18:30.
Etter årsmøtesakene blir det tilbakeblikk på og billedkavalkade over rhododendronåret 2017

Februar
14. mars

06. mai

Vårtur til Sotra
Vi besøker hagene til Øyvind Snekkkevik på Brattholmen og Randi og Harald Kårtveit på Ågotnes.

25. – 27. mai

DnR-årsmøtehelg i Grimstad

27. mai

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

19. august

Høsttur. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger senere.

06. november

Jan Rune Hesjedal forteller om sin hage og sine planter. Medlemsmøte kl. 18:30

02. mai
13. mai
20. mai
25. – 27. mai
09. juni
13. juni
08. sept.

Vi besøker Thom Krakstads Camelliasamling. Medium februar. Detaljert innkalling sendes særskilt.
Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19:00
Innkalling og årsberetning sendes særskilt i god tid før møtet.
Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18:00. Noe planting, stell av utplantede rhodoer.
Rundtur i Kristiansand. Vi besøker Botanisk hage Gimle, Ravnedalen og Myhren Gaard. Piknik-kurv
medbringes. Frammøte på Botanisk hage kl. 11:00.
Marked på Dømmesmoen.
Årsmøtehelg DnR i Grimstad. Se annet sted i Lapprosen.
Tur til Grenland. Vi besøker Vigdis Slettvoll i Gvarv, og Robert Monsen i Stathelle.
Frammøte kl. 09:00 på Harebakken.
Hagebesøk hos Anita Knutsen, Arendalsveien 156, Grimstad, kl. 18:30. Tlf. 414 09 424.
Anita er gartner på Dømmesmoen.
Høstmøte. Vi planlegger sopptur med Inger Lise Fonneland. Vi går ut i landskapet hos Anne Brit og Per
i Heidalen, Arendal. Per baker steinovnsbrød, og soppfangsten tilberedes i fellesskap. Det blir utlodning
og plantesalg.

Kontaktperson: Audun Arne, tlf. 975 40 021, auduarne@frisurf.no
Husk at du alltid kan ta med venner og bekjente.

Avdeling Sør-Vest
14. mars
11. april

2. mai

6. mai

25. – 27.
2. juni

22. august
26. september
28. november

Årsmøte og medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00. Etter årsmøtet er programmet:
Vinter i hagen, stell og vedlikehold. Fortsettelse av innføring i rododendronslekten.
Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00. Formering av rododendron. Et spennende møte med glade
rodoentusiaster fra Avdeling Sør som kommer på besøk og deler sine kunnskaper med oss. Det blir anledning
til å prøve seg selv på stikking av rododendron. Mer detaljert informasjon om dette spennende tema senere.
Hagevandring i Sandnes. Kl. 18:00 besøker vi Tone Fosse Ulvøy, en flott og veletablert hage med mange
spennende rododendron. Etterpå drar vi til Arboretet for omvisning i rododendronfeltet samt salg og bytte av
planter.
Rododendrondagen i Arboretet kl.11–15 Her vil vi som i 2016 ha stand og informere folk om rododendron,
artssamlingen og invitere til å bli medlem i DnR, avdeling Sør-Vest. Oppfordrer flest mulig medlemmer til å
sette av litt tid denne søndagen og eventuelt delta på standen.
Årsmøtehelg i DnR i Grimstad
Hagevandring – tur til Rex Garden Vi drar på tur til Rex Garden i Sveio. På turen skal vi besøke to hager på
Stord (Fitjar), hagen til Hans Kjell Johansen (Hellandsvegen 57) og hagen til svogeren som ligger 300 m fra.
Detaljer rundt turen kommer senere.
Hagevandring
Vi drar på besøk til våre medlemmer, Ella Kjosavik og Gunnvor Nordland
Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00 Foredrag – ekstern foredragsholder
Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00 Tilbakeblikk på 2018 med visning av bilder. Fortsettelse av innføring i rhododendronslekten.

På møtene har vi kaffe og utlodning. Inngangspenger kr 50.
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Alle møter holdes i møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.

Avdeling Øst
17. mars		
20. – 22. april		
25. – 27. mai		
2. juni		
3. juni		
29. september		
17. november		

Årsmøte
Deltakelse på Hagemessen
Årsmøtehelg i DnR, Grimstad
Hagevandring
Deltakelse på Vårtreffet i Botanisk hage
Høstmøte
Julemøte

Nye medlemmer
Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Hilde Louise Gravensteen		

Storerudveien 125		

1454 FAGERSTRAND

Konrad Egil Kvanli		

Innerveien 20		

8906 BRØNNØYSUND

Geir Moen		

Togstadvegen 808		

2164 SKOGBYGDA

Tor Egil Teland		

Daleveien 969		

4519 HOLUM

Liv Aanerud		

Spiksetsvingen 30		

2100 SKARNES
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