
Årsberetning for 2019 for Den norske Rhododendronforeningen avd. Øst 

Styret i Rhodo Øst ble valgt på årsmøtet 6. april 2019 og har bestått av: 

Leder:  Haavard Østhagen  

Nestleder:  Erik Gustavsson 
Kasserer:  Ståle Sørensen 
Sekretær:  Harald Bell Solaas/Haavard Østhagen 
Styremedlem:  Bård Ranheim 

Varamedlemmer:   Aksel Oland og Marek Kondracki 

Revisor:   Ole Petter Vik 
Valgkomite:  Øyvind Aasheim og Kari Marie Aandstad 
Plantegruppe:  Erik Gustavsson, Øyvind Aasheim og Bård Ranheim 

 

Styret har hatt to møter. 20 saker har vært behandlet. Per 31.12.2019 hadde Rhodo Øst 95 
medlemmer, det samme som ved forrige årsskifte. Medlemmene er fordelt på 73 
enkeltmedlemskap og 11 familiemedlemskap.  

Foreningen har hatt følgende møter og arrangementer i 2019: 

14. februar  Medlemsmøte på Oppsal samfunnshus. Jens Nielsen, en av verdens fremste        
rhododendroneksperter, holdt foredrag om planteinnsamling i fjerne strøk med hovedvekt på 
rhododendron. 26 til stede. 

6. april  Årsmøte og medlemsmøte. Oppsal samfunnshus kl.1300. Årsmøtet gjennomført 
i tråd med vedtektene og utsendt innkalling, se egen beretning. Etter årsmøtet 
holdt Ole Jonny Larsen foredrag om Rhododendron for «dummies». 21 til stede. 

19. mai Hagebesøk hos Grete Li på Hanaborg i Lørenskog. Ni deltakere fikk se Gretes 
flotte hage og nyte godt av henne gjestfrihet og nydelige hjemmebakst. 

26. mai  Vårtreff i Botanisk hage med over 7200 besøkende. Selv om langt fra alle var 
innom vår stand var det godt besøk også hos oss og bra salg av planter. 

8.-10. juni Hagebesøk i Sverige i samarbeid med Blomstervennenes klubb. Vi besøkte 
Trädgårdsamatörenenes plantemarked i Uddevalla, flere private hager, bl.a. 
hagen til Conny og Marianne Assarson og den botaniske hagen i Göteborg. 
Totalt 50 deltakere. 



 

16. juni Hagevandring i den «nye», innholdsrike hagen til Liv Aanerud på Skarnes 
sammen med Blomstervennenes klubb. Fra Rhodo Øst var 13 med. 

5. august.  Deltakelse på hagemarkedet på domkirkeodden i Hamar. God deltakelse av 
hageinteresserte fra hele Østlandet samt Trøndelag. Vi informerte om foreningen 
og solgte resten av plantene fra Vårtreffet samt lokalproduserte planter fra Ståle. 

7. september Medlemsmøte på hytta til Kari Pahle og Øyvind Aasheim i Hallangen der 
praktisk stikking av vintergrønne rhododendron var dagens tema. 15 personer 
deltok.  

28. september Hagevandring hos Dag Tjernshaugen på Nesodden. Til tross for været (30 mm 
regn dette døgnet) møtte 14 opp og fikk se en stor og variert hage med flotte 
høstfarger på asaleaer, lønn mm. 

23. november. Julemøte hjemme hos Haavard. Kari Marie og Harald Aandstad viste bilder og 
fortalte om sin innholdsrike hage i Solør.  16 til stede.  

 

Oslo 17. januar 2020 

For styret i den norske Rhododendronforeningen, avd. Øst 

Haavard Østhagen 

leder 


