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Kjære rhododendronvenner!

Mens jeg skriver dette, er det 
januar. Nok en svært mild vin-
ter så langt. Enkelte rhodo-
dendronarter fra det indre 
av Russland åpner allerede 
blomster i den tro at det er 
vår, og snøklokkespirene viser 
allerede tegn til hvite knop-
per. På tross av dette vil jeg 

skrive noe om sommeren. For vi husker nok alle sommeren 
2018 med alle varmerekordene. Østlandet har aldri hatt en 
slik sommer før, Drammen opplevde 65 dager med over 25 
grader, og det varte fra mai til etter at skolene begynte i au-
gust. Selv Vestlandet hadde en sommer med snittempera-
turer godt over normalen. I Danmark og Sør-Sverige var det 
liknende forhold, og det samme hadde også andre deler av 
Nord-Europa. 

De aller fleste nøt sommerværet, og mange håper nok på 
at det skal gjenta seg i år. Men det var også noen som tur-
te å påpeke negative sider ved den langvarige varmen, for 
det hadde nemlig en bakside, særlig for oss som er glade i 
planter. Hageeiere opplevde ekstrem tørke over lang tid, og 
siden svært mange områder på Østlandet har begrensninger 
for hagevanning, måtte det bli omfattende skader. Plener så 
ut som ørkener, og mange stauder, busker og trær bukket 
under eller fikk skader. Rhododendron har særlig behov for 
vanntilførsel når de nye blada skal utvikle seg. Mangler det, 
vil nyveksten ta skade enten ved at de nye blada blir uvan-
lig små eller at de får tydelige tørkeskader. Når det gjelder 
knoppsetting for neste års blomster, er saken litt annerledes. 
Rhododendronbusker setter gjerne flere knopper når de er 
stressa, så det kan godt bli god blomstring i vår, men en må 
ikke la seg lure. En plante som har slitt for å overleve i flere 
måneder, vil være svekket, og trenger gjerne mer enn ett år 
for å ta seg igjen. Det siste den trenger da, er en ny sommer 
av samme type året etter.

Jeg besøkte en stor hage i England i høst. Eieren der var 
meget bekymra på grunn av tørkesommeren de hadde hatt 

også der. Selv etter en del regn på høsten, opplevde han 
at det var knusktørt rett under overflata. Det samme hør-
te jeg fra en venn i Danmark. Han hadde store problem 
med å plante nye planter i høst da det var tørt i bakken 
så seint som i slutten av oktober. Han mente han trengte 
en måned med regn for å få normale forhold i jorda igjen! 
Kenneth Cox skriver i boka Woodland Gardening (som 
foreningen vår arrangerte felles import av i vinter), at sto-
re deler av Sør-England gradvis blir tørrere år for år. Han 
ser faktisk for seg at rhododendronkultur gradvis kan bli 
flytta nordover og vestover på De britiske øyene. 

Et enkelt tiltak som alle i tørre områder av landet kan gjøre, 
er å dekke jorda rundt røttene på rhododendronplante-
ne sine. Ethvert luftig materiale er brukbart, men det bør 
være 5-10 cm tjukt. Gamle blad som faller av planten, bør 
absolutt få ligge, det vil begrense uttørking i tørkeperio-
der mye. Og husk at røttene strekker seg like langt ut som 
greinene. 

Visste du at det finnes et gratis nettbasert rhododendron-
magasin? Det heter Rhododendrons International og har 
kommet med tre fyldige nummer. Det er skrevet på en-
gelsk og kan lastes ned på dette nettstedet: https://www.
rhododendron.org/ri-index.htm

Det er The American Rhododendron Society som publi-
serer magasinet. Innholdet er variert, noe er lett tilgjen-
gelig, mens deler av det er ganske krevende og er mer 
forskningsartikler enn vanlig stoff som vi finner i for ek-
sempel Lapprosen. Nummer 1 fra 2016 omhandler rhodo-
dendronforeninger over hele verden, og der er også Den 
norske Rhododendronforening presentert over sju sider. 

Jeg vil minne om årsmøtet som i 
år skal arrangeres av Rhodo Sør-
Vest fra 24.–26. mai. De som ikke 
har vært med på årsmøte før, 
bør kanskje vurdere det denne 
gangen? Helga er full av aktivite-
ter med hagebesøk, plantesalg 
og sosialt felleskap. Rogaland 
Arboret i Sandnes holder på å 
bygge opp ei stor artssamling av 
rhododendron som deltakerne 
sikkert får sett mye av.
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FORSIDEFOTO: Knap Hill-asaleaer lyser alltid opp i forsommerens hage. ‘Goldpracht’ er et godt eksempel  
 på det. Fotografiet er fra Villingstadparken besøkshage i Røyken. I neste nummer av 
 Lapprosen vil du kunne lese mer om denne parken.  Foto: Marius Foss

BAKSIDEFOTO: Det må ikke alltid være stort og prangende. Den beskjedne Rhododendron ‘Flämingperle’   
 har funnet seg godt til rette blant blåbærlyng.  Foto: Tor Jan Ropeid

Leder Rhodo Øst:
Haavard Østhagen
Stordamveien 21 B
0671 OSLO
tlf 22 27 65 04 / 917 46 923 
haavard.godlia@gmail.com
  

Medlemsregister:
Inger-Lise Fonneland
Mellomveien 11
4870 FEVIK
tlf 952 83 441
inger.lise.fonneland@gmail.com

Internettredaktør:
Vidar Winsnes
viwins@online.no

Neste nummer
av Lapprosen kommer i mai 2019. 
Stoff til bladet må være 
redaksjonen i hende 
innen 8. april 2019.

Stoff og bilder – i så 
høy oppløsning som 
mulig – sendes til 
redaksjonen, se 
adressen til 
venstre.

Redaksjon
Tor Jan Ropeid
tlf 416 20 125
torjanropeid@gmail.com
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Denne turen ble planlagt basert på erfaringene fra tracking-
turen til NV-Yunnan i 2010 og 2013, og til Sichuan våren 
2016. Sichuan-turen var en kombinasjon av 14 dager med 
biltransport opp til fjellpassene med botanisering derifra, 
og en 6 dagers tracking-tur med esler/hester og overnatting 
i telt. Etter hjemkomsten fra Sichuan diskuterte Ole Jonny 
Larsen og undertegnede erfaringene med denne type tur 
kontra de tradisjonelle tracking-turene. Vi konkluderte med 
at vi ville dekke et betydelig større geografisk område, og at 
det botaniske utbyttet ville være klart i favør av å bruke bil til 
passene. Selv om vi bodde på hoteller/guesthouse, ble også 
dette rimeligere. Tidligere turer hadde vært på vårparten. Vi 
ønsket en høsttur, og basert på tidligere erfaringer besluttet vi 
å legge opp til kun bruk av biler til de ulike passene beliggende 
på 3000–4300 moh. Ole Jonny Larsen planla turen sammen 
med vår kinesiske vert/guide som vi hadde brukt på alle turene 
tidligere, og inviterte med tidligere turdeltagere og noen 
bekjente. Uforutsette omstendigheter gjorde at Ole Jonny ikke 
ble med på turen, og undertegnede tok over som turleder.

Tekst og foto: Egil Valderhaug

Scandinavian NW-Yunnan 
Tour 27.10–16.11.2018

R. cyanocarpum

Les mer i 
medlems-
bladet !

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

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
R. microphyton, Changshan 28.10. 



6   - Lapprosen 1 - 2019- - Lapprosen 1- 2019 -   7

Rhododendron suoilenhense   
og litt til

Tekts: Harald Kårtveit

Dette er en rasktvoksende, storbladet rhododendron med be-
grenset herdighet. Det er noen av våre medlemmer som har 
skaffet seg denne allerede, men den er foreløpig vanskelig å få 

fatt i. Bladene på min plante er opptil 16 × 40 cm, så det er så 
absolutt en storbladet plante. I løpet av fire år er den blitt ca. 2 
meter høy og fremstår som en opprettvoksende, åpen plante.

Harald Kårtveit og R. suoilenhense i Seaforde Gardens Foto: Jan Rune Hesjedal

Les mer i den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.

På Det norske arboretet Milde kaller de planta for Dyret på 
grunn av dens kjempestore rørformete og røde blomsterklok-
ker. Planta i parken ved Kysthospitalet er omtrent 6 meter høy 
og like bred med åpen og lett slengete vekst, et 
lite tre. Trolig plantet en gang mellom 1924–27. 
Navn og historie om anskaffelse er ikke mulig å 
finne ut av i dag. Det eneste vi vet noenlunde sik-
kert er når det aktuelle området ble beplantet. 
Det er gjort vurderinger av botanikere på plante-
stedet, samt sendt foto til rhododendronkjennere 
i utlandet, uten at noen har funnet ut hva dette er. 
Frem til i dag har man med stor sikkerhet ment at 
det dreier seg om en hybrid.
Jeg kan heller ikke gi et sikkert svar på om planta er 
hybrid eller art. Målet med å skrive artikkelen er at 
leserne får anledning til å ta del i historien og kanskje 
vise interesse og gjerne bidra til å løse spørsmålet om 
hva det er for plante. Jeg har mine egne tanker om 
hva det er, og det kommer jeg tilbake til litt senere i 
denne artikkelen.

Dyret – en ukjent, uvanlig og omdiskutert 
rhododendron i parken ved Kysthospitalet i Hagavik
Tekst og foto: Jan Rune Hesjedal

Blomst og bladrosett av Dyret

Les mer om 
dyret i
medlems-
bladet !
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På side
n Vårlige 

drømmer!
Vinteren kan være vakker eller nådeløs, men gir oss alltid tid til å drømme om en ny, spirende vår. Så 
heldige vi er, som kan leve med fire distinkte årstider. Hver med sin egen prakt og særegenhet.
Jeg elsker våren og det gryende livet. Når bedene våkner til liv, og hver plante er et nytt mirakel som 
behørig blir bemerket og diskutert. Sensommeren er flott, men kan tidvis minne om en overfylt bankett, 
der man så smått begynner å bli mett. Da er det godt med vinter, hvor man igjen har anledning til å 
drømme om en ny vår.

ved Lin Scholten Didriksen
Foto: Lin Scholten Didriksen

Hver vår kan man oppleve særegen vårblomstring rundt om i 
verden, og alltid gir det nye livet inntrykk av små mirakler. Når 

du snakker med mennesker eller besøker 
våren i ulike land, har alle sine spesielle refe-
ranser, som f.eks. mandelblomstring i Spania, 
de mange vakre magnoliaene i Mellom-Eu-
ropa, uendelig med bluebells og narsisser i 
England, kirsebærblomstringen i Japan, våre 
hestehover, hvite og blå anemoner, primler 
og alt annet som kommer tidlig på våren. For 
mange av oss gir blomstring av tidlige rhodo-
dendronarter litt ekstra brus i blodet.

Les mer, og se de 
vakre bildene i den 
trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Utsnitt av det vakre parkanlegget

Er plantejord til rhododendron eit problem?

I Lapprosen nr 3–2015 refererer Bengt Karlsson til ein vedva-
rande diskusjon i svenske og danske  rhododendronmiljø om 
kva som er beste jordblanding for rhododendron. 

Sitkagrana 
- og jordblanding for rhododendron og andre surjordsplanter

Tekst og foto: Jakob Roalkvam

Eit NRK-TV innslag her om dagen om brenning av sitkagran langs kysten spora tankane mine inn på arbeidet 
med treavfall og  jord i vår eigen hage. Det vart også naudsynt å repetere korleis spørsmål kring bearbeiding 
av surjordsbed er framstilt i ein rikhaldig hagelitteratur i bok- og tidsskrifthyllene. Nedanståande er mitt 
samandrag frå denne øvinga.

Ferdige rhododendron-bed av frøplanter etter eit par år 

Les mer i
medlems-
bladet !
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Besøk hos  
John McQuire i Deer Dell Garden 

Tekst og foto: Ole Jonny Larsen

Høsten 2018 skulle jeg etter planen lede en skandinavisk ekspe-
disjon opp Salweendalen i Yunnanprovinsen i det vestlige Kina. 
Ni deltakere var plukka ut i tillegg til meg selv, og en kinesisk 
reiseoperatør var satt på jobben med å arrangere turen i Kina. 
Det eneste jeg mangla var et visum til Kina, noe jeg har fått tre 
ganger tidligere uten problem. Normalt tar det 1–2 uker å få 
visum, men midt i september ble prosedyrene hos den kine-
siske ambassaden i Oslo uten forvarsel endra slik at det nå tar 
4–5 uker for å få visum. En må endog møte opp personlig for å 
avgi fingeravtrykk. Resultatet ble at jeg og en venn, Roar Aasen, 
ikke rakk å få visum i tide mens de andre, som hadde søkt bare 
noen dager tidligere enn oss, fikk innreisetillatelse etter gam-
mel prosedyre. Det ble altså ikke noen Salweenekspedisjon på 
Roar og meg.

Vi syntes veldig synd på oss selv og fant raskt ut at vi måtte ha 
en eller annen form for «trøstetur» som erstatning. Jeg hadde 
lenge ønska å besøke en kjent hage i det sørlige England, nem-
lig John McQuires kjente eiendom Deer Dell i Surrey, sørvest 
for London. 

Les mer om besøket og 
se bildene i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

John McQuire i hagen sin

Hilsen fra Vinterbro  
- bilder fra et av våre nye medlemmer

Foto: Berut Bull Sletholt

Lapprosen har fått en hyggelig hilsen fra Berit Bull Sletholt. Hun 
skriver at hun som nytt medlem fikk lyst til å dele litt av fjorårets 
blomstring med oss. En slik hilsen kan ikke være ment uteluk-
kende for redaktøren, og vi vil derfor svært gjerne dele Berits 
rhododendrongleder med foreningens medlemmer.

Les mer og se bildene i den 
trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.

‘Percy Wiseman’
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I likhet med i 2017 stilte Rhodo 
Øst både på den store hagemes-
sen på Lillestrøm og Vårtreffet i 
Botanisk hage på Tøyen i år. Over 
20 000 var innom Hagemessen i 
helgen 20.-22. april og nærmere 
8000 besøkte Vårtreffet den 3. 
juni. I tillegg deltok vi i år også på 
hagetreffet på Hamar i august.
På Hagemessen hadde vi basert 
oss på planter bestilt fra skotske 
Glendoick. Erfaringen fra i fjor var 
at det var svært stressende å få 
planter fra Rhododendronhaven i 
Danmark tidsnok til å kunne pre-
sentere dem på Hagemessen som 
arrangeres så tidlig som i april. I 
alt 38 planter kom fra Skottland. 
Mange av dem uvanlige arter og 
sorter. På fredag ettermiddag satt 
vi igjen med seks planter, og fort-
satt var det to dager igjen av mes-
sen. Da var det tilløp til panikk i 
plantegruppen som hadde ansva-
ret for å skaffe planter. Redningen 
ble gode forbindelser til et hage-
senter som skaffet oss 17 fine 
planter til en hyggelig pris. Rik-
tignok ikke så spennende utvalg 
som Glendoick-plantene, men 
store, fine planter. Søndag etter-
middag var alle plantene unntatt 
en solgt med et bra tilskudd til foreningens drift som resultat.

Tekst: Haavard Østhagen

Stor rhodointeresse i øst 

Bilde Rhodo Østs stand på hagetreffet på Hamar 5. august. Conny  (til venstre)  og Marianne 
Assarsson (til høyre) samt Ståle Sørensen (i midten) Foto Erik Gustavsson

Les mer i den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.

Spørsmål og svar
Bergljot Holm Årstad har skrevet til Lapprosen og spurt om ikke en spørsmål- og svarspalte kunne være en god idé for bladet 
vårt. Og det synes vi og oppfordrer dere til å komme med spørsmål (store eller små). Vi vil la Bergljots spørsmål være det det 
første i vår nye spalte:

Etter en tørkesommer med vanningsrestriksjoner har flere av mine rhododendronbusker nesten gitt opp. 
De har noen få blader her og der. En besøkende fortalte at hun tidligere hadde beskåret sine busker, 
og at de tok seg godt opp. Hvor mye og når skal man eventuelt beskjære?

Ole Jonny Larsen svarer: 
Hvis skaden er synlig først på ettersommeren, er det best å vente med å beskjære til våren. Det samme gjelder for vinterskader. 
En skal skjære forsiktig i første omgang da plantene ofte har skjulte knopper som kan bryte når forholda ligger til rette for det 
igjen selv om det ser dødt ut. 

Det viktigste om sommeren er å vanne så godt en kan lokalt på hver plante. Det er også viktig å vanne plantene utover høsten når 
vanningsforbudet er oppheva, da det kan være knusktørt i jorda lenge etter en slik sommer selv om det har regna på overflata. 
Først når blada kommer ut om våren, ser en tydelig hvor mye som er dødt.
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Tid:  Lørdag 25. mai 2019 kl. 14:15
Sted:  Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola

Dagsorden
1.  Valg av dirigent
2.  Valg av referent og valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.  Årsberetning 2018
4.  Regnskap 2018
5.  Innkomne saker
6.  Fastsettelse av kontingent for 2020
7.  Budsjettforslag 2019
8.  Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2020
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 4. mai.

Hjertelig velkommen!
Styret i DnR

Informasjon fra

Den norske Rhododendronforening
Innkalling til årsmøte i Den norske Rhododendronforening

Fredag kl. 18:00               

Grillsamling hos familien Sporaland, Madlandsveien 628, 4330 Ålgård, tlf. 909 13 613

Ta med grillmat og drikke. Vi ordner med griller, servise, brød, salater, kaffe, og kaker.  Gi beskjed om det er behov for 

transport.

Lørdag    Kl. 10:00  Avreise til Rogaland Arboret, omvisning

                Kl. 13–14 Lunsj på Sola Strand Hotel

                Kl. 14:15–15:30 Årsmøte. 

   Etter møtet foredrag av Egil Valderhaug

                Kl. 16:00  Guidet tur på stranden, fokus strandplanter, ved Svein Imsland

                Kl. 19:00  Årsmøtefest på Sola Strand Hotel

Søndag   Kl. 9:50  Avreise Danmark. 

   Eventuelt hagebesøk søndag dersom Danmarkstur blir avlyst.

Innkvartering: Vi har reservert rom på Sola Strand Hotel. Parkeringsplass ved hotellet (gratis). Det er mulig å parkere her om 
du skal være med til Danmark.

Enkeltrom kr 795 og dobbeltrom kr 995 pr. natt

Den enkelte betaler til hotellet for rom og festmiddag ved avreise.

Ved matallergi, behov for spesielle dietter gi beskjed ved påmelding.

Dere bestiller hotellrommet selv. Mail: booking@sola-strandhotel.no Tlf. 51 94 30 00

Påmelding til: Tone Fosse Ulvøy, rhododendron.sorvest@gmail.com, tlf. 47011327 innen 10. april.

Jeg/vi ønsker å delta på årsmøtehelgen på Sola: 

Navn ................................................................ e-mail ...................................................................................  tlf………………………

Navn ............................................................... e-mail ....................................................................................  tlf………………………

Grillsamling hos familien Sporaland Antall personer ................................... Transport antall .......................................  

Transport til Arboretet Antall personer .....................................................................................................

Lunsj, underholdning diverse utgifter kr 500 Antall personer  ....................................................................................................

Festmiddag kr 585 Antall personer .......................................... Kjøtt…………………  Fisk……………………..

Lunsj, underholdning betales til kontonr. 3290.55.99363 innen 10. april

Styret i Rhododendron Sør-Vest ønsker dere hjertelig velkommen!

Årsmøtehelg på Sola 24.–26. mai 2019 

Kontingent og medlemsregister
Kjære medlem!

Vedlagt denne utgaven av Lapprosen finner du giro for kontingent 2019 dersom det ikke er inngått individuell betalingsavtale, 
f.eks. gaveabonnement eller at kontingenten allerede er betalt. 

Kontingenten for 2019 er 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 31. mars 2019.

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.

Inger-Lise Fonneland
Mellomveien 11, 4870 FEVIK
Tlf. 952 83 441
inger.lise.fonneland@gmail.com
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Lokavdelingenes årsprogram 2018 

Avdeling Sør 
13. februar Foredrag av Jens Nielsen, Stinta skole, Arendal kl. 19:00. Jens Nielsen er en verdenskapasitet når det gjelder  
 rhododendron. Tema: «Hva er nytt fra Kina? Nye introduksjoner med særlig vekt på det som er publisert av  
 kinesiske botanikere siden 1980».

13. mars Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19:00. 
 Formell innkalling og årsberetning sendes særskilt i god tid før møtet.

24. april Foredrag av Karl og Gunda Kristensen, Arendal bibliotek kl. 19:00. Anlegg av skogbunnsbed – valg av trær og  
 planter fra vår til vinter. Inngang kr 50.-, enkel bevertning, utlodning.

 08. mai Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18:00. Noe planting, stell av plantede rhodoer.

21. mai Hagevandring hos Gudrun og Audun Arne, Eikevn. 3, Rannekleiv, 4824 Bjorbekk kl. 18:30.  Tlf. 975 40 021.  
 Plantesalg, utlodning.

24.-26. mai Årsmøtehelg DnR i Sola/Sandnes. Se annet sted i Lapprosen.

26.05-30.05 DnR-tur til Danmark. Se Lapprosen 3, 2018 og e-post fra DnR.

02. juni Marked på Dømmesmoen.

04. juni Audun holder foredrag om Rhododendron på Odden Camping, Evje. 
 Særskilt info kommer i god tid. Vi planlegger fellestur.

12. juni Hagevandring hos Ole Geir Gustavsen, Kystvn. 1489, 4900 Tvedestrand. Tlf. 909 17 496. 

24. august  Høstmøte.  Vi planlegger sopptur med Inger-Lise Fonneland. Turen går ut i landskapet hos Anne Brit og Per i  
 Heidalen, Arendal, kl. 12:00. Per baker steinovnsbrød, og soppfangsten tilberedes i fellesskap. 
 Det blir utlodning og byttetorg.

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

Avdeling Sør-Vest 
12. februar Årsmøte og medlemsmøte med foredrag av Jens Nielsen: 
 Hva er nytt fra Kina på rhododendronfronten? Rogaland Arboret kl. 19:00

10. april           Medlemsmøte med temaet: Hage og keramikk, fra Jæren til Japan v/keramiker Anne-Marit Opstad 
 Rogaland Arboret kl. 19:00

12. mai           Rhododendrondagen i Arboretet kl. 11:00–15:00
                        Vi vil som tidligere år være til stede ved artssamlingen og informere om  rhododendron og verve nye 
 medlemmer

24.-26. mai      DnR-årsmøte, se eget program.

26.-30 mai DnR-tur til Danmark. Se Lapprosen 3, 2018 og e-post fra DnR.

5. juni           Hagevandring og plantebytte/salg hos Tone Fosse Ulvøy. Invitasjon vil bli sendt ut.

24. aug.          Hagevandring – tur Hitra. Invitasjon vil bli sent ut.

25. sept.         Medlemsmøte, tema plantemerking v/Magnus Simonsen og Tor Frostestad   
                        Rogaland Arboret kl. 19:00

27. nov.         Julemøte med tilbakeblikk på året som gikk. Kaffe, riskrem, kaker og loddsalg.
               Rogaland Arboret kl. 19:00

Inngangspenger for medlemmer kr 50. Ikke-medlemmer kr 100. På møtene
har vi kaffe og utlodning.

Avdeling Vest 
11. februar Medlemsmøte kl. 18:30 – Jens Nielsen: Hva er nytt fra Kina? 
 Nyere introduksjoner med særlig vekt på det som er publisert av kinesiske botanikere siden 1980. 

16. mars  Kl. 10:00–15:00 – Formeringskurs: Lær å lage dine egne rhododendronplanter gjennom poding og frøsåing.  
 Driftsbygget v/ veksthusene, Arboretet på Milde, Mildevegen 240. Kursavgift kr 400. Påmelding innen 
 1. mars: Terhi Pousi, terhi.pousi@uib.no eller tlf. 416 49 302.

2. april  Årsmøte og medlemsmøte kl. 18:30 – Dagfinn Moe: Bergens glemte hager Kl. 18:30. 

12. mai  Vårtur. Vi besøker Birger Westervik på Dalsøyra og Nautesund plantesalg på Hosteland.

24.–26. mai   DnR-årsmøtehelg i Sola/Sandnes

26. mai  Arboretets dag på Milde. Aktivitetsdag for hele familien kl. 12 – 16. Infostand

26.–30. mai  DnR-tur til Danmark

18. august  Høsttur til Nordhordland. Hagebesøk og dugnad hos Jan Valle på Seim

Oktober–november Kurs i plantelatin på Arboretet, Milde. Kursleder er Tor Jan Ropeid. Kurset går over to kvelder: 21.10.   
 og 25.11. Kursavgift kr 400. Vi kommer tilbake med nærmere detaljer senere.

5. november  Medlemsmøte kl. 18:30 – Harald Olav Aksnes: Jord og jordblandinger for rhododendron. 

Alle medlemsmøtene våre holdes i møtelokalet til Lions Club Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun. Inngangspenger kr 50. Kaffe 
og plantelotteri.

Avdeling Øst
14. februar  Medlemsmøte. Vi får besøk av Jens Nielsen fra Danmark. Han er, ved siden av Cox, regnet som den fremste  
 eksperten på rhododendron og kinesisk flora. 

6. april  Årsmøte i Rhodo Øst. Etter årsmøtet blir det foredrag ved Ole Jonny Larsen, styreleder for hovedforeningen. 
 
19. mai     Hagebesøk hos Grethe Li. Hun bor i Lørenskog i Akershus og har en spennende hage.

24.–26. mai  Årsmøte i hovedforeningen i Stavanger

26. mai  Vårtreff i Botanisk hage.  Rhodo Øst har stand. Her blir det mulighet til å skaffe seg spennende planter.

26.–30. mai DnR-tur til Danmark

8.–10. juni Hagetur til Sverige i samarbeid med Blomstervenners klubb. Vi besøker bl.a. Botanisk hage i Gøteborg, 
 Conny Assarssons hage og mange flere. Detaljert program sendes medlemmene i Rhodo Øst rundt 1. februar. 

16. juni Hagebesøk hos Liv Aanerud som bor på Skarnes, et område som burde være vanskelig for rhododendron,  
 men hos henne trives både herdige og langt mindre herdige planter svært godt.  
Primo 
september  Stikkemøte hos Øyvind Aasheim. Her er det muligheter for å lære kunsten å lage sine egne planter. Dato for  
 dette er avhengig av hvordan sesongen blir.  Informasjon sendes ut på e-post når det nærmer seg.

28. sept. Medlemsmøte. Foredragsholder blir avklart senere.

23. nov. Julemøte. Foredragsholder blir avklart senere. 
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