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Hei kjære medlemmer! 

På førstkommende medlemsmøte får 
vi besøk av selveste Espen Skarphagen. 
Han er en ganske kjent person i plante 
og hagemiljøet. Han har en egen blogg 
som heter SKARPIHAGEN 
https://www.skarpihagen.no/ Hvor 
han skriver om alt mulig vedr. planter, 
blomster og vann. Han er også å finne 
på både facebook og Instagram. 

Dette er hva han skriver om seg selv på 
bloggen sin: 

«Jeg har holdt på med planter så og si 
hele livet. Da jeg var 6 år gammel fikk 
jeg mitt første blomsterbed hjemme i 
mine foreldres hage, og siden da har jeg 
dyrket. Allerede den gangen tok jeg 
stiklinger og frø av planter for å fylle 
opp i bed og vinduskarm, så jeg burde 
skjønt hvor dette bar i vei…  

Omtrent samtidig fikk jeg et lite 
akvarium med guppy fra mormor og 
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morfar. Planter og fisk er to interesser 
som har fulgt meg gjennom livet – i 
hagen min har jeg laget en karpedam 
som tar litt tid, men gir masse glede og 
grunnlag for økt mangfold.  

UTDANNELSE INNEN BLOMSTER 

Ikke helt overraskende tok jeg 
utdannelse innen blomster, og har 
fagbrev som blomsterdekoratør. 
Utdannelsen min tok jeg på Beder 
gartner- og dekoratørskole i danske 
Århus, deretter læretid hjemme i Oslo. 
Etter endel år med blomsterbutikk i 
Stockholm og Oslo ble jeg dessverre 
allergisk mot flere sorter blomster. Det 
gjorde jobben vanskelig, og jeg tok til 
slutt den tunge avgjørelsen att jeg 
måtte omskolere meg og finne en 
annen retning og jobb. Heldigvis roet 
allergien seg etter at jeg kom ut av en 
tettpakket blomsterbutikk, og jeg 
kunne fortsette med planter og 
blomster som sideprosjekter og hobby.  

ET HJERTE FOR DYRKING OG GRØNT 

Planter og grønt har som sagt alltid 
vært viktig for meg, og mitt hjerte 
banker hardt for å kunne inspirere og 
dele erfaringer, tips og råd til flere. 
Teorien min er at mestring gir økt 
dyrkeglede, og mange vil oppleve å 
lykkes med planter inne, på terrassen 
og i hagen med enkle tips og råd. Med 
min sammensatte bakgrunn innen 
kommunikasjon, innholdsproduksjon og 
dyrking av grønt ønsker jeg derfor å 
dele tips og råd på en inspirerende 
måte gjennom tekst, lyd og bilde her på 
bloggen.  

I tillegg til nettsiden min har jeg også en 
Facebook-side og Instagram-konto 
hvor jeg har daglige oppdateringer med 
grønn inspirasjon. 

Og en podkast sammen med Marianne: 

https://www.skarpihagen.no/grontpod
den-for-deg-som-er-helt-gronn/» 

 

Kilde: www.skarpihagen.no 

Espen skal vise oss og lage noen 
julekranser og dekorasjoner. Disse får 
vi og de skal være gevinster på 
utlodningen. Ellers så er han åpen for 
masse spørsmål. Så det er bare å tenke 
ut hva du har lyst til å spørre ham om. 

Kanskje det er noe ala dette han 
kommer til å lage? Han skulle ta med 
en del naturmaterialer og lage av, sa 
han. Så dette blir veldig spennende og 
lærerikt vil jeg tro. Bare å glede seg. 
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EN LITEN OPPSUMMERING FRA SISTE 
MEDLEMSMØTE. 

Etter at vi hadde vært gjennom 

årsmøtet på siste hagelagsmøte 

onsdag den 13.oktober, kom Hildur 

Hauksdottir fra Urtehagen på 

Domkirkeodden med bilder og 

fortellinger om urter. 

 

Foto: Anita Klevan 

Ja, hva er en urt ….  Etter den botaniske 

definisjonen er det en plante som ikke 

danner ved. Og som starter på nytt 

hvert år. Men innen begrepet 

krydderurter, medisinske urter og 

duftende krydderurter finner vi 

rosmarin, isop og lavendel, ja flere med 

som danner vedaktige stengler, så 

grensene er ikke absolutte. 

 

Foto: Anita Klevan 

Det norskeste av alle krydder er karve, 

vokser vill i naturen, og dyrkes også for 

salg. For karven kjenner vi godt fra 

mange bruk, tenk bare på surkål, 

akevitt og pultost. En annen 

viltvoksende urt i Norge er 

bergmynten, brukt siden steinalderen. 

Selveste pizzakrydderet - origanium 

vulgare. 

Urter har vært i bruk gjennom alle 

tider, det finner spor fra vikingegraver, 

i fra middelalderen, og til medisinsk 
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bruk var urtene ti på topp, hva hadde 

man før den moderne medisin kom, jo 

nemlig urter. Også i Bibelen er urter 

omtalt mange ganger. 

 

Foto: Anita Klevan 

Vi kunne trukket fram mange av urtene 

Hildur snakket om, men vi kan til sist 

nevne ramsløken, som nå er så 

superpopulær at den forsvinner som 

dugg for sol om den er på salg på 

planteloppemarkedene omkring. Og 

folk valfarter til steder i naturen der 

den vokser… 

De som kom på hagemøtet fikk et 

fengende og artig foredrag som åpnet 

flere sider ved bruk av urter – til 

dyrking, mat og myter. Og vi fikk lyst til 

å ta en tur til Urtehagen på 

Domkirkeodden på Hamar når det blir 

sommer i luften. Alle er velkomne dit 

for å se en virkelig fin urtehage. 

Her er nettsiden til Urtehagen: 

https://domkirkeodden.no/urtehagen 

 

Kilde for bilene: Anno Domkirkeoddens fotoarkiv 

STYRETS SAMMENSETNING 
ETTER ÅRSMØTET DEN 13. 
OKTOBER 2021: 

 

Leder:  

Joakim Bergkvist  Tlf. 984 68 998 

Nestleder:  

Anita Klevan   Tlf. 452 65 526 

Sekretær:  

Grete Ek   Tlf. 975 44 799 

Kasserer:  

Marit Skorstad  Tlf. 957 72 604 

Styremedlem:  

Ann Helen Trandal  Tlf. 400 29 922 

Styremedlem:  

Else Borgaard  Tlf. 414 54 143 

Styremedlem:  

Geeta Fuglevand  Tlf. 414 04 902 

 

Det vil si, ingen endringer i styret etter 

årsmøtet. Alle fortsetter i samme roller 

som før årsmøtet. 
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JUBILEUMSTUR JUNI 2022 
 
I forbindelse med hagelagets 50 
årsjubileum i 2022 har årsmøtet 
vedtatt at vi 10.-11. juni drar til 
Stavanger og besøker Flor og Fjære. 
Det er et imponerende anlegg med 
blomster, planter og trær. Vi satser på 
å ta fly tidlig fredag, med besøk på Flor 
og Fjære samme dag. Jubileumsmiddag 
på kvelden i sentrum av Stavanger og 
overnatting i dobbeltrom. Lørdag 
foreslår vi til egen disposisjon. Fly hjem 
på sein ettermiddag/tidlig kveld. 
  
Vi oppfordrer medlemmene allerede 
nå til å tenke gjennom om de ønsker å 
delta på turen. Det vil bli et 
medlemsmøte i januar hvor turen er 
tema. Bindende påmelding i løpet av 
kort tid etter medlemsmøtet med 
innbetaling av depositum. Hagelaget 
dekker maksimalt kr 3.000 pr deltaker 
(avhenger f.eks. av antall deltakere). 
Depositum vil dekke de kostnader som 
ikke refunderes dersom man etter 
bestilling av billetter trekker seg. 
 
Her kan du gå inn på nettsiden deres 
og lese mer om stedet:  
https://florogfjare.no/no/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her noen bilder fra nettsiden til Flor og 
Fjære: Er det ikke vakkert der?  
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