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Hei kjære medlemmer!  
 

På førstkommende medlemsmøte skal 
vi feire Skedsmo Hagelags 50 års 
jubileum. Vi har derfor bestemt at vi 
starter kl. 18.00 med en varm rett og 
kake og kaffe/te etterpå.  

For å vite hvor mye mat og drikke vi 
skal kjøpe inn vil vi at dere sender en 
mail til Anita på mailadresse 
abklevan@gmail.com og melder dere 
på jubileumsmiddagen. Fristen for å 
melde seg på har vi satt til onsdag 23. 
februar.  

Vi gleder oss til en koselig middag og 
markering av vårt 50 års jubileum. 

Kl. 19.00 får vi besøk av gartner Nina 
Heggelund fra Lørenskog. Hun skal holde 
et foredrag om «sunn mat fra levende 
jord». Hun driver et lite rådgivningsfirma, 
Hageflekken, og er opptatt av økologisk 
hagebruk. Så hvordan klarer vi å dyrke vår 

egen sunne mat? Hvordan tar vi best vare 
på jorda vår? Hvordan utnytter vi ugresset 
til gjødsel?                                          
Hjertelig velkommen til 
medlemsmøte!  

Neste medlemsmøte:   

02. mars 2022, Kl. 18:00 

Hvor: Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien,  

2019 Skedsmokorset 

PROGRAM 2022: 

02.03.2022 Feiring av 50 års jubileet 

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 
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På forrige medlemsmøte var det et 
«skravlemøte» med info om 
jubileumsturen vi har planlagt den 10.-
11. juni 2022. Det er nå 18 påmeldte til 
turen, så det er stor oppslutning om 
denne turen og det er vi veldig glad for. 
Det blir veldig moro å reise på tur med 
så mange. Turkomiteen er nå i full gang 
med å planlegge videre på turen, 
bestille flybilletter, hotellrom og 
billetter til Flor og Fjære. Så her er det 
bare å begynne å glede seg. 

 

--------------------------------------------------- 

Vi har også begynt å tenke litt på 
Plante-loppemarkedet som vi skal 
arrangere den 21. mai 2022. Vi 
kommer til å utarbeide en liste hvor 
man kan melde seg på om man vil 
være med på dugnad og/eller om man 
vil ha dugnad hjemme hos seg. 

 

Senvinteren er en fin tid å beskjære 

busker og trær i hagen. Jeg fant en 

artikkel på bloggen til Espen 

Skarphagen (som var på julemøtet 

vårt), hvor han gir 5 tips om beskjæring 

i hagen. Klikk deg inn på linken under 

og du kan lese mer om det. 

https://www.skarpihagen.no/2020/04/

5-beskjaeringstips-i-hagen/ 

 

Klippet fra Hageselskapets nettside: 

Hageekspertene: 

Visste du dette? Som medlem i 

Hageselskapet får du svar på alle 

hagerelaterte spørsmål gratis. Enten du 

har stor eller liten hage, eller balkong. 

Ingen spørsmål er for små. 

Send en e-post med ditt grønne 

spørsmål, gjerne med et bilde som 

beskriver problemet, merket med 

medlemsnummer og 

bostedskommune 

til: hageekspertene@hageselskapet.no 

Eller du kan sende brev til: Det norske 

hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 

0612 Oslo. 

Vi har skreddersydd et panel av 

fageksperter for å kunne besvare et 

hvilket som helst spørsmål knyttet til 

hagebruk, blant annet: 

• Grønnsaker, frukt og bær 

• Dyrking i veksthus 
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• Stauder, prydbusker og trær 

• Hvilken plante er det? 

• Rett vekst på rett sted 

• Kompostering 

• Gjødsling og jordforbedring 

• Skadedyr og sykdommer 

• Ugress 

• Tekniske løsninger, som trapper, 

dammer, levegg, mur m.m. 

Kilde: 

https://hageselskapet.no/hagestoff/ha

geekspertene/ 

 

Minner også om at vi har også vår egen 

nettside under Hageselskapet, den 

finner du her: 

https://hageselskapet.no/akershus/ske

dsmo/ 

 

Og ikke minst vår NYE Facebook side, 

den finner du her: 

https://www.facebook.com/hagelagsk

edsmo 

Har du vært inne og tittet på den? Vi 

planlegger å bruke den mer aktivt 

utover nå, så klikk på Følg og følg med. 

 

 

 

 

 

Da vil vi få ønske deg en riktig fin 

helg og så håper jeg vi sees på neste 

medlemsmøte. 

Med vennlig hilsen  

Styret i Skedsmo Hagelag. 
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