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Hei kjære medlemmer!  
Godt Nyttår! 

På førstkommende medlemsmøte skal 
vi ha et «Skravlemøte» om 
jubileumsturen til Flor og Fjære i juni. 

Vi har satt ned en gruppe som vil 
presentere planene og prate om turen. 
Så hvis du vil være med på tur så møt 
opp. Ta gjerne med deg munnbind, 
tilfelle vi blir mange og blir sittende 
tettere enn en meter. 

Vi planlegger også å ha en markering 
av 50 års jubileet vårt på 
medlemsmøtet den 2. mars. Vi vil også 
gi mer informasjon om det på 
kommende medlemsmøte. Så mulig vi 
vil starte møtet kl 18.00 den 2. mars, så 
vi kan ha «feiringen» før foredraget kl. 
19.00. Men det kommer vi nærmere 
tilbake til. 

Hjertelig velkommen til 
medlemsmøte! 

 

Neste medlemsmøte:   

26. januar, Kl. 19:00 

Hvor: Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien,  

2019 Skedsmokorset 

PROGRAM 2022: 

26.01.2022 Skravlemøte om 

jubileumsturen i juni 2022. 

02.03.2022 Foredrag: Sunn mat fra 

levende jord v/ Nina 

Heggelund 

06.04.2022 Så-møte, vi sår 

sommerblomster 

22.-24.04.2022 HAGEMESSE på 

Varemessa i Lillestrøm 

Mai en gang Handledag hos Myrvold  

21.05.2022 Planteloppemarked ved 

Huseby Gård 

10-11.06.2022  Jubileumstur til Flor og 

Fjære v/Stavanger 

14.09.2022 Foredrag: Hortensia og 

andre litt uvanlige 

busker/trær v/Knut Auke. 

Stiklingsbytte 

19.10.2022 ÅRSMØTE, Foredrag: 

Dyrking av Rhododendron 

v/Per Anker Johansen 

23.11.2022 JULEMØTE; Foredrag: 

"Tilbake til barndommens 

vinter og jul" v/Tellef Lund 

 



På julemøtet i november hadde vi 
besøk av Espen Skarphagen som lagde 
flotte dørkranser og juledekorasjoner 
til oss. Veldig inspirerende og 
morsomt. Han pratet og forklarte og 
gav oss masse fine tips til hvordan vi 
selv kunne lage fantastiske kranser og 
dekorasjoner. Så det var et veldig 
koselig møte. Tror de fleste koste seg 
og var veldig fornøyd med det 
«foredraget». 

 

 

 

 

 
Alle Foto: Anita Klevan. 



Impecta har nå åpnet Norsk 

nettbutikk i samarbeid med Hageglede 

AS, hvor du kan bestille frø, løker og 

utstyr uten å måtte betale toll fra 

Sverige.  

Nettbutikken finner du her på 

https://impecta.no/ 

 

 

Så hadde vi lyst til å skrive litt om 

Stratifisering. Stratifisering av frø er å 

behandle frø på en måte som 

etterligner vinterforholdene i naturen. 

Hensikten er å stimulere frøene til å 

spire. Hos mange planter må nemlig 

frøene utsettes for en kuldeperiode før 

de spirer. 

I naturen har frøene en hvileperiode 

der de ligger i frossen eller kald jord 

om vinteren. Frost og fuktighet bryter 

ned frøskallet, og den lave 

temperaturen stimulerer produksjon 

av hormoner slik at frøet spirer om 

våren. Hvileperioden er nødvendig for 

at frøene ikke skal spire om høsten slik 

at planten seinere dør av frost. 

Stratifisering blir ofte gjort ved at frø 

og fuktig sand blir lagt lagvis. Det 

latinske ordet stratum betyr «lag» og 

har gitt navn til behandlingen. En kan 

som et alternativ til sand bruke jord, 

mose eller vermikulitt. Ved 

kaldstratifisering er optimal 

temperatur 5 °C. 

Stratifisering må ikke forveksles med 

vernalisering som er å utsette en 

plante for lav temperatur for å 

stimulere blomstring. 

Enkelte staudefrø trenger en 

kuldeperiode for å kunne spire. Den 

vanligste metoden er å så frøene i jord, 

la dem stå inne noen dager i 

romtemperatur, for så å sette pottene 

med de sådde frøene i kasser ut og 

begrave dem under snøen. Der står de 

til våren kommer. Man kan drive dem 

frem enten inne eller fortsette å la dem 

stå ute eller i et drivhus. 

For mange høres dette tungvint og 

vanskelig ut. Her kommer en annen 

oppskriften på et annet alternativ også: 

Et kaffefilter fuktes og de små frøene 

strøs ut på det. Deretter brettes/rulles 

kaffefilteret sammen og legges i en 

plastpose. La posen ligge i 

værelsestemperatur en ukes tid slik at 

frøene får trukket til seg fuktighet før 

de legges i kjøleskapet. Hvor lang 

kuldeperiode de trenger, står som 

regel på posen eller på nettsider som 

selger frø. Med et kuldeopphold i 

kjøleskap blir det ikke avskrekkende og 

styrete med frøsorter som trenger en 

kjølig periode. Etter oppholdet i 

kjøleskapet er frøene klare til å sås på 

vanlige måte. 

Med vennlig hilsen Styret i Skedsmo 

Hagelag. 

https://impecta.no/
https://impecta.no/

