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Kongsberg Hagelag vokser. 

Målrettet arbeid de siste årene har 
resultert i stor medlemsvekst, et 
motivert og nytenkende styre og 
ikke minst engasjerte medlemmer.



For å gi våre medlemmer et tilbud under 
pandemi-nedstengingen begynte vi å utvikle 
digitalt innhold.

Filmene våre er laget med vanlig mobilkamera 
og en gratis redigerings-app som heter InShot.



Første filmen var en digital hagevandring i en georginehage.

Link til film (Facebook)

https://fb.watch/99eJWEQxsu/


Vi laget også en hel serie med filmer hvor vi fulgte en lokal kjøkkenhage fra februar til oktober.

Link til første episode (Facebook)

https://fb.watch/99f6CXw1yU/


Kongsberg Hagelag har også en egen facebook-
gruppe knyttet til siden vår. Dette gir oss 
mulighet til å nå ut til flere innbyggere. Per i dag 
har gruppen ca 1000 medlemmer og mange er 
aktive med å utveksle informasjon, dele bilder, 
bytte planter etc

Gruppen er med på å øke hageinteressen i 
Kongsberg og styrke det lokale hage-fellesskapet.

Ettersom vi administrer gruppen styrer vi 
informasjonsflyten og vi når ut til flere med 
informasjon om våre arrangementer.



Vi satser stort på verving og driver med aktiv verving ved enhver anledning. 
Blide fjes kombinert med kort presentasjon av medlemsfordeler funker!



«Det skal lønne seg å være medlem»
Vi har alltid egen medlemspris på 
planteloppis og loddsalg.

Samarbeidspartner som tilbyr 
medlemsfordel – 10% avslag i det 
lokale hagesenteret



I slutten av mai pleier vi å ha hagedag på torget med 
lokale utstillere, planteloppemarked, vaffelsalg mm
Og selvsagt VERVING



Hagevandringer har vært populært. 
Folk setter pris på at vi gjør det enkelt og 
besøker lokale hager.

Snegleaksjon har gitt oss 
medieomtale og mye 
goodwill i lokalsamfunnet.



I september har vi enda en hagedag. I tillegg til utstillere, planteloppemarked mm så har vi 
konkurranser med flotte premier. Vi kårer høyeste solsikke, største gresskar, kuleste 
fugleskremsel og mye mer.



Planene for 2022 er mange. Vi fortsetter med mye 
av det som har vært vellykket til nå, som for 
eksempel hagedag.

Vi vil fortsatt lage noe digitalt innhold i form av 
filmer, som et komplement til mer tradisjonelle 
aktiviteter.

Vi ønsker å få inn et skikkelig trekkplaster til 
foredragsholdere.

Vi ønsker å få til mer aktivitet rettet mot barn og 
ungdom.

Snegleaksjonen prøver vi en ny vri på. Med støtte 
fra kommunen og ved hjelp av en Spleis-innsamling 
ønsker vi å premiere de som klipper og samler flest 
snegler.


