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Program våren 2022 
(sist oppdatert 22.01.22) 

 

Hage-Praten.no er et samarbeidsprosjekt mellom Molde Hagelag og regionlagene i 

Møre og Romsdal/Trøndelag der målet er å gi våre medlemmer lærerike og 

inspirerende foredrag på nett med påfølgende erfaringsutvekslinger.  

Det er også lagt til rette for å avholde styremøter, samarbeidsmøter o.l. Les mer om 

dette på hage-praten.no 

 

Støtt vårt prosjekt med 50 kr til Vipps # 105348 

så kan vi komme med flere gode foredrag  
 

Plan for våren 2022 (oppdatert info: www.hage-praten.no ) 

Innhold 
31.01 kl. 20.00  Solveigs Hage ............................................................................... 2 

07.02 kl. 20.00 Gravefri dyrking og bruk av tang .................................................. 2 

21.02 kl. 20.00 Urter som mat og medisin .............................................................. 3 

07.03.kl. 20.00  Hage på skrå .................................................................................. 4 

21.03 kl. 20.00 WAR OF THE ROSES .................................................................. 4 

 

 

 

Varsling av aktivitet 

Erfaringsmessig er det lett å glemme nettforedrag. Vil du bli varslet på 

e-post dagen før, fyll ut skjemaet varsling.hage-praten.no 

 

  

http://www.hage-praten.no/
mailto:post@hage-praten.no
http://www.hage-praten.no/
https://forms.gle/erkbCJVDnTbCGx7Y7


31.01 kl. 20.00  Solveigs Hage 
 

Pålogging via www.hage-praten.no eller Klikk her for å logge deg på 

 

 
 

Solveig driver markedshagen Solveigs Hage på Hjelset, der hun dyrker et 

mangfold av grønnsaker for salg. Hun bruker ikke kunstgjødsel eller kjemikalier i 

sin produksjon og streber etter å dyrke på naturens prinsipper.  

 

I fjor fortalte hun om sitt hageprosjekt. Vi får et tilbakeblikk og noen tanker om 

hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra.  

 

Hun vil også kort fortelle hva som er planene for 2022. Du kan lese mer på 

www.solveigshage.no eller Solveigs Hage på Facebook. 

 
 

07.02 kl. 20.00 Gravefri dyrking og bruk av tang 
Pålogging via www.hage-praten.no eller Klikk her for å logge deg på  
  

 Martin Hauge presentere sine erfaringer med gravefri dyrking og bruk av tang. 

Målet er å dyrke slik at karbonet blir i jorda og ikke kommer ut i atmosfæren som 

karbondioksyd.  Det har vist seg at miljøvennlige dyrkingsmåter også gir gode 

avlinger og ikke minst – god plantehelse.  

 

  

http://www.hage-praten.no/
https://us02web.zoom.us/j/85327480169?pwd=ODNkZWtSaEt6eWdqOUZlNmZrUDY4QT09
http://www.solveigshage.no/
http://www.hage-praten.no/
https://us02web.zoom.us/j/85327480169?pwd=ODNkZWtSaEt6eWdqOUZlNmZrUDY4QT09


21.02 kl. 20.00 Urter som mat og medisin 
 

Pålogging via www.hage-praten.no eller Klikk her for å logge deg på 

 

Bli kjent med de plantene som kan brukes til mat, medisin og kroppspleie. Og vet 

du hva som er best? De vokser sannsynligvis i hagen din, eller som ugress bak 

huset. 

 
Drømmer du om å bli med selvforsynt og lære å nyte flere velsmakende ville 

vekster som naturen gir oss? 
 

Ønsker du å lære mer om urter som fremmer helse? 

Vil du bli bedre kjent med urter, men ikke vet hvor du skal begynne? 
 

Vil du gjerne bruke alt som naturen har å tilby, men tror du har for lite kunnskap? 

Du blir kjent med 5 planter som både er velsmakende og som har blitt brukt i 

generasjoner for deres helbredende effekter. 

 

Du vil få konkrete tips om hvordan du bruker dem i matlaging og hvordan du 

behandler dem for å få mest mulig ut av deres helbredende virkning. 

 

  

http://www.hage-praten.no/
https://us02web.zoom.us/j/85327480169?pwd=ODNkZWtSaEt6eWdqOUZlNmZrUDY4QT09


07.03.kl. 20.00  Hage på skrå 
 

Pålogging via www.hage-praten.no eller Klikk her for å logge deg på 

 

 

 
 

Hvordan kan du utnytte skråninger og andre motbakker til din fordel? De fleste 

hager har et område det er vanskelig å bruke, fordi terrenget heller. Betyr det at det 

bare er brennesle og bringebærkratt som kan vokse der? Absolutt ikke! 

 

Hageentusiast Bjørnhild Fjeld er redaktør for det nye norske hagebladet 

Hageguiden og nettstedet Spirea.no. I foredraget deler hun sine erfaringer fra sin 

egen hage, som ligger i en bratt skråning på Høyenhall i Oslo. Hun viser også 

eksempler fra andre hager hun har besøkt over hele Norge – der hageeierne ved 

hjelp av kreative løsninger har skapt nye uterom i «ingenmannsland». 

 

21.03 kl. 20.00 WAR OF THE ROSES 
Pålogging via www.hage-praten.no eller Klikk her for å logge deg på 

 
«Alle roser er skjønne! Men ingen roser er så skjønne som dei historiske rosene» 

seiest det. Med sin gammaldagse, rufsete sjarm er dei for mange kvintessensen i 

dufthagen. Bløminga er kort, eksklusiv, og den mest sanselege hageopplevinga 

som kan tenkjast medan det varer.  

Brekkegarden er heim til historiske roser med namn som Princesse de Lamballe, 

Cardinal de Richelieu, York & Lancaster... Bak namna gøymer det seg hundreår 

med  segner om blod og begjær, heltedåd og svik - og udøyeleg kjærleik. Nokre 

sanne, andre kanskje mindre sanne – men kva gjer vel det? Gode historier 

overlever – slik som gode roser! 

 

Rosedyrkar Nina har ein stor kjærleik til dei gamle hagerosene. I dette foredraget 

tar ho deg med inn i nokre av historiene bak desse levande antikvitetane, fortel om 

planting og stell, samt tradisjonar i gamle vestlandske hagar.  

http://www.hage-praten.no/
https://us02web.zoom.us/j/85327480169?pwd=ODNkZWtSaEt6eWdqOUZlNmZrUDY4QT09
http://www.hage-praten.no/
https://us02web.zoom.us/j/85327480169?pwd=ODNkZWtSaEt6eWdqOUZlNmZrUDY4QT09

