Hva skjer
2022

Interessert i blomster eller dyrking av grønnsaker? Våre hagelag har tilbud til alle!

Alt du trenger til hagen
– året rundt

Hos Nelson Garden finner du kvalitetsprodukter til hus og hage
som jord, frø, gjødsel, redskap og mye annet som hjelper deg slik
at du lykkes med din dyrking. Finn din nærmeste forhandler via
vår hjemmeside og følg oss på sosiale medier for dyrkningstips
hele året!
www.nelsongarden.no

nelsongarden.norge

NelsonGardenNorge

Ny bok av Anders Røyneberg
– kjent som @arcticgardener

Lev og lykkes med grønne planter
• Inspirerende om bruken av inneplanter
• Over 50 planteportretter i boka.
SJEKK DEN NYE SERIEN FRA ANDERS RØYNEBERG I HAGETIDEND

Velkommen til
Hageselskapet!
JENS FREMMING ANDERSSEN

Vi vil dele inspirasjon, kunnskap
og hageglede med deg!

H

ageselskapet er landets største møteplass for hageglade mennesker, og vi
inviterer deg til å bli en del av vårt
fellesskap! Er du blant dem som finner ro i
hagen, til tross for at du sjelden sitter stille
der? Da har du havnet på riktig adresse. Her
finnes ingen regler eller krav, bare en glede
og iver over å dyrke det grønne. Grønnsaker, blomster, grønne hagerom. Stramme,
rufsete – pallekarmer, vinduskarmer. Hage
er et raust begrep, og vi hjelper deg å gjennomføre dine hagedrømmer.

10 ganger i året mottar du Hagetidend,
landets største hagemagasin. Du kan også
lese det, og tidligere utgaver, på nettsiden
vår. Du får personlig svar på alle hagespørsmålene dine fra hageekspertene våre, og vi
har gode medlemsfordeler med rabatter på
hageutstyr og tjenester.

Vi har 270 hagelag fordelt over hele landet,
hvor våre engasjerte tillitsvalgte byr på en
bred variasjon av aktiviteter gjennom hele
året. Du er også velkommen til arrangementer i andre hagelag enn ditt eget!

Vær velkommen!

I år er vi ekstra opptatt
av grønnsakdyrking,
og det er kanskje
du også?

Dordi Anne Hyldbakk
Styreleder

FRI
FRAKT
ved frøordre over
400 kr

Rekordmange
frønyheter 2022

Nå finnes Impecta
Frøhandel i Norge
Endelig har vi gleden av å fortelle at frøene våre er tilgjengelig
for kjøp i Norge. Det betyr at når du bestiller fra impecta.no,
blir bestillingen din sendt fra Norge. Dermed unngår du
problemer med importregler, toll og moms.

Handle dine kvalitetsfrø på impecta.no

Bare spør!

Våre hageeksperter svarer
alle medlemmer gratis på e-post

-litt av hvert til hagen

Alle medlemmer

10% rabatt i nettbutikken for
Hageselskapets medlemmer

hageredskaper.no
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Rabattkode: hageselskapet10
MEDLEMSFORDEL

snorre utengen, anne killingbergtrø
og tori haugli er alle gartnere med lang
fartstid og bred erfaring fra blant annet dyrking av
grønnsaker, drivhus, inneplanter, plantekjennskap,
tekniske innretninger i hagen, jord, vekstskifte
og plantevern. De besvarer dine spørsmål
på hageekspertene@hageselskapet.no
Husk medlemsnummer.

Spør våre spesialister!
Frukt

Grønnsaker

Dam

Mail: post@lilleskagen.no │ Mobil: 959 46 622

RITA G. JOHANSEN
TORE FJELD

får personlig svar.
Fortell oss hvor du bor
og legg gjerne ved
bilde. Da kan vi gi et
bedre svar.

gustav redalen
Tidligere professor
i hagevitenskap og
fagsjef i Det norske
hageselskap.
mona nordli
Gartner med bred
kompetanse innen
(økologisk) dyrking
av grønnsaker.
ronald bruinvis
har lang erfaring og
stor kunnskap om
planlegging og
anlegging av dam.

Velkommen til Hageselskapet Telemark
Da er vi endelig i gang igjen. Sakte med sikkert åpnes samfunnet, og
hagelagene rundt omkring har nok en gang gjort en innsats for å spre
hageglede, entusiasme og øke kunnskapen for alt som spirer og gror. Vi ser at det er stor
interesse for inneplanter, grønnsaksdyrking, knoller, stauder, busker og trær. Det har blitt økt
fokus på å ta vare på planeten vår, med alt det innebærer også for hver enkelt av oss.
Bievennlige hager, gjenbruk av materialer og utstyr, varsomhet i møte med naturen er i fokus.
Dette er noe vi i hagelagene vet mye om, og som engasjerer oss.

Vi håper dette engasjementet vil føre til at enda flere
vil se nytten av aktive, lokale hagelag, og at flere
finner veien til oss, og ønsker å delta i arbeidet vårt.
Et arbeid de fleste av oss ser på med glede, og som
gir oss overskudd og sjelefred.

Les dette bladet, sjekk ut hva du vil være med på,
og møt opp! Et besøk i et nytt hagelag, som ikke
nødvendigvis ligger i nærheten av deg, kan også
være en fin måte for å bli bedre kjent i Telemark ☺.

Ingunn Finvold
Hageselskapet Telemark

«Kunsten er å dyrke sin egen hage, selv om naboen har bedre jord....»

Styret i Hageselskapet Telemark 2022
Leder: Ingunn Finvold tlf. 93227690

ingunn@finvold.org

Sekretær: Ellen Marie Prag tlf. 94836365

emariepr@online.no

Styremedlem: Frid Alfsen tlf. 90783369

fridalfsen@gmail.com

Styremedlem: Gro Anita Øverland Funner –t lf.90829743 - ganita75@live.no
Styremedlem: Christian Kierulf tlf. 47856326

christian.kierulf@nenett.no

Varamedlem: Jørn Lindholdt tlf. 41494107 -

jlj.lindholdt@gmail.com

Årsmøtet i Hageselskapet Telemark finner sted i Kragerø, 1. oktober 2022

HAGEDAG IBSENHUSET
Lørdag 2. april 2022
Arrangementet starter i Foajeen kl 12. Her vil det være ulike foreninger og
hagerelaterte firmaer som vil presentere sine tilbud. Porsgrunn og Skien lokallag
samt Hageselskapet Telemark, vil også stå her, for å verve nye medlemmer og
selge småplanter, stiklinger og annet som er aktuelt for årstiden.

Klokken 13 starter det spennende foredraget med den danske hageentusiasten
Claus Dalby. Claus Dalby er en aktiv og produktiv mann, som i tillegg til å være
en lidenskapelig hagemann og blomsterkunstner, også er forfatter og forlegger.
På Ibsenhuset vil han snakke om «Små hager. Store drømmer». Her vil han øse
av sin store erfaring og allsidige kunnskap, og komme med gode tips og råd.

Møt opp og la deg inspirere
Påmeldingen skjer direkte til Ibsenhuset, www.ibsenhuset.no
Hageselskapets medlemmer får en liten rabatt.

https://www.hagemessen.no

Vi arrangerer felles buss fra Telemark til Lillestrøm lørdag 23. april 2022. Bussen er romslig og
komfortabel og har også plass til planter! Benytt dere av denne flotte anledningen til å bli enda
bedre kjent med andre hagelagsmedlemmer fra hele Telemark, samtidig som dere får en
inspirerende og hyggelig tur.
Hagemessen er landets største messe. Her finner du de siste trendene innen hagemøbler og
utstyr. Du kan kjøpe kortreist mat og unike planter du ikke engang har hørt om. Du kan delta på
ulike foredrag og lære hvordan du planter i krukker og kar, og hva som skal til for å gjøre
uteplassen din ny og mer attraktiv.
Vi setter opp to busser som kjører litt ulike ruter, se under. Da blir du fraktet trygt både fram og
tilbake og slipper å tenke på bompenger og parkering.

Pris tur-retur kr 400
Buss1
Kviteseid 07.30 – Seljord 07.45 – Bø Frivilligsentral 08.20 – Gvarv 08.30 – Notodden 09.00.

Buss 2
Drangedal 07.30 – Tangen 08.00 – Brotorvet 08.30 – Skjelsvik 08.40 – Moheim 08.45.

Flott om du melder deg på så snart som mulig, slik at vi får en oversikt over interessen. Gi
beskjed hvilken holdeplass du vil reise fra/til.

Påmelding til Ellen Marie Prag, tlf 948 36 365 - emariepr@online.no
Vi gir tilbakemelding om betaling når det nærmer seg. Ikke-medlemmer kan også delta hvis det
er plass på bussen.

Hilsen
Styret i Hageselskapet Telemark

Bamble hagelag
Leder:

Karl Hagerup Nilssen, tlf. 91562726, krnilsse@online.no

Nestleder: Bjørn Ørvik, tlf. 48253511,

bjornorvik@yahoo.no

Sekretær: Heidi Solstad Glittum, tlf. 91365099, heidi.solstad.glittum@hotmail.com
Kasserer: Karl Hagerup Nilssen
Styremedl Jørn Lindholdt, tlf. 41494107,

JLJ.Lindholdt@gmail.com

Christin Pettersen, tlf. 41440010,

christinpettersen68@gmail.com

Mona Euphemia Johnsen, tlf. 92610316,
euphemia@online.no
_____________________________________________________
Møtested: Servicesenteret, Falkåsveien 8, Stathelle. Plantebytte og dugnad på Eik gård
16. febr kl. 19.00

Natur og kultur på Stråholmen v/Torstein Kiil

16. mars kl.19.00

Blåveis og andre anemoner v/Roger Halvorsen

20. april kl. 18.00

Hagevandring på Fagerheim v/Bjørn Ørvik

18. mai kl.18.00

Plantebytte på Eik Gård

8.juni kl.17.00

Dugnad på Eik gård (Ta med ryddeutstyr)

24. aug kl.17.00

Plantebytte med hagefest på Eik gård. Gratis kortreist mat og kanskje et
kåseri.

21. sept kl. 17.00

Dugnad på Eik gård, forts. (Ta med ryddeutstyr)

01.okt kl. 11.30

Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø.

19. okt. kl. 19.00

Årsmøte. Historien om fiskeren Markus (Gabriel Scott) v/Tellef Lund.
Møtested ikke fastlagt.

23. nov. kl. 19.00

Julemøte på Eik gård, laging av juledekorasjoner.

Bamble Hagelag arrangerer normalt møtene i Servicesenteret i Falkåsveien 8 på Stathelle, men
vi benytter oss også av lokalene på Eik Gård
der vi arrangerer plantebytte og plantesalg
både vår og høst. Byttedagene på den gamle
gården, som allerede er omtalt i biskop
Eysteins jordebok fra 1398, samler mange
hagevenner fra hele distriktet. Gården var i sin
tid eid av Gimsøy Kloster, men er nå overtatt
av Bamble kommune
Det blir nå flere og flere aktiviteter på Eik
Gård, og Bamble Hagelag, sammen med
Museets Venner, forsøker på dugnader å
gjenskape noe av det gamle hageanlegget til
nytte og glede for alle som bruker gården.
Arbeidet går fremover, men mye gjenstår.

I mange år har hagelaget også arrangert
hageselskap med, av og til, veldig spesiell
grillmat kombinert med interessante
kåserier. De siste årene har vi lært om
spiselige hageplanter, medisinplanter, om
gamle eplesorter i Bamble, om Hortensia og
om vedfyrt bakerovn i hagen. Vi vil fortsatt
forsøke å arrangere hageselskapet, men og
å kombinere dette med høstens plantebytte.

Dugnad på Eik gård

Alle arrangementene våre er åpne for
alle, medlemmer eller ikke. Ikke minst
setter vi stor pris på at våre
hagevenner fra nabokommunene
kommer. Vi ser frem til et fortsatt
langt og godt samarbeid med
Porsgrunn Hagelag og til
samarbeidet med hagelaget i
Kragerø

Eik gård i sommersol

Fra Lundbergs planteskole, som vi besøkte på regionturen til Sørlandet i 2021

Bø og Sauherad hagelag
Leder:

Lene Moland tlf 95132231

lene.moland@gmail.com

Sekretær:

Mette Østerli Evju, tlf 97770701 metteevju@hotline.no

Kasserer:

Solfrid Trydal, tlf 95021037

Styremedl:

Guro B. Amundsen, tlf 91362257 gurobrekkeamundsen@hotmail.com

trydal@hotmail.com

Mona Skarpeteig, tlf 90566303. mona@skarpeteig.no
Marit Flaatin, tlf 47392045

marit@eflaa.no

Åsbjørg Kildal Kåsa tlf 90787505 aaskaasa@online.no
Bob Bruinvis, tlf47334288

post@naturifokus.no

Vara:
Linda Kausland, tlf 41698201, e-post: lindakausland@gmail.com
____________________________________________________
Møtested Frivilligsentralen i Bø, der ikkje anna er oppgitt.
10.feb. kl. 19.00

Fugler i hagen v/ Billy Lãtt

10.mar kl.19.00

Grønsakdyrking v/ Andrè Trondsen

07.apr kl. 19.00

Biologisk mangfold i hagen v/ Norith Eckbo fra Sabima

14.mai. kl. 11.00

Planteloppemarket på Bø torg

08.06 kl.

Hagedag, meir info seinare

15.sept kl. 19.00

Kreativitet og gjenbruk i hagen v/Arild Sandgren

01.okt kl. 11.30

Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø.

20.okt kl. 18.30

Årsmøte og tema hagedammer og biologisk mangfald v/Ronald Bruinvis

17.11 kl. 19.00

Toscana v/ Tellef Lund
Bø og Sauherad Hagelag er eit lokallag med over 60
medlemmer. Me har normalt møte ein gong i månaden,
oftast på Bø Frivilligsentral. Ein gong i året har me
planteloppemarked på Bø Torg noko som er svært
populært.

Ein dugnadsgjeng fra Bø og
Sauherad Hagelag har vore aktive
og bidratt til opparbeiding og
vedlikehald av Prestegardshagen i
Bø. Arbeidet fortsetter og alle som
har lyst er velkomne til å være med.
Kontakt nokon i styret viss du er
interessert.
Prestegardshagen i Bø

Drangedal hagelag
Leder:

Åge Blomstadli, tlf. 95761306,

aage@blomstadli.no

Sekretær:

Tor Langmyr, tlf. 97979443

tor.langmyr@kebas.no

Kasserer:

Anne Marie Moland, tlf., 41637759 molandam@kebas.no

Styremedl.

Elin Anita Melås, tlf. 97668501, elinanitamelaas@hotmail.com
Leif Ottar Flaten, tlf. 46887916,

flaten@kebas.no

________________________________________________________

09. feb. kl. 19.00

Årsmøte, med foredrag

Mai kl. 19.00

Dugnad på Bygdetunet. Dato kommer med innkalling

19.juni

Villblomstens dag. Stengervn. på Neslandsvatn, Blir annonsert

Juni kl. 19.00

Dugnad på Bygdetunet. Dato med innkalling

Aug kl. 19.00

Dugnad på Bygdetunet. Dato med innkalling

17 aug. kl. 18.00

Hagevandring hos Vibeke og Reynaldo på Laug i Kjosen. Blir annonsert

Okt. kl 17.30

Dugnad på Bygdetunet. Høstarbeid. Dato med innkalling

Nov kl 19.00

Juleverksted blir annonsert

Drangedal Hagelag ble stiftet 12 mars 1980 og fikk med seg 23 medlemmer. Aktivitetene har
bestått av hagevandringer hos medlemmer og ikke medlemmer, samt foredrag og kurs. Vi
arrangerer årlig Villblomstens dag, juleverksted og drifter i dag et større staudebed på
Drangedal Bygdetun. Laget teller i dag 18 medlemmer

Fra hagen på Blomstadli

Kragerø Hagelag
Leder:

June Therkelsen tlf. 48324350

juneanita.therkelsen@yahoo.no

Nestleder.

Anne Marie Kristensen tlf. 97606943

miakri54@gmail.com

Sekretær:

Andrea Preuss Sigurdsen

andreakpreuss@gmail.com

Kasserer:

Anders Løkken tlf.35982067

Styremedl.

Liv Anne Ljoså, tlf. 41335457
Magnhild K. Brubakken tlf.99226681

17.febr.

Hilde Thorsen tlf. 91759097
Årsmøte. Gry Gundersen kommer og lager vårdekorasjoner; til utlodning.

02. juni kl. 18.00

Plantebyttedag i Bjørnsborgparken

25. aug.
01.okt kl. 11.30

Foredrag v/ Tellef Lund, bladliljer, dagliljer og insektenes fantastiske
verden
Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø

07. des

Julemøte. Det kommer mer informasjon om dette på facebook senere.

En evt, hagevandring blir annonsert på hagelagets facebooksider
01.okt

Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø

07. des
Julemøte. Det kommer mer informasjon om dette på facebook
En eventuell hagevandring blir annonsert på hagelagets facebooksider

Rudbeckia occidentalis,
ein populær plante for humler og bier

Kviteseid hagelag
Leder:

Gro Magnushommen, tlf. 95905535

Nestleiar:

Ellen Marie Prag, tlf. 94836365,

emariepr@online.no

Sekretær:

Sigrun Moen, tlf.48157106,

sigrun.moen@hotmail.com

Styremedl:

Tayana Saoli, tlf. 47660726
Åse Irene Pedersen, tlf. 47652760

tayanasa@online.no

Vara:

Hilde Haugen, tlf. 99702751

hildhaug@gmail.com

Marit Midtbøen
Kasserar

Gunvor Eilefsen, (utanom styret)

24.mars kl. 19.00 Meitemarken skaper liv og vekst i hagen v/ Åsbjørg Moland
20. april kl. 19.00 Drivhusdrømmer v/Kirsten Lorange Østby,
felles møte med Seljord, Rødekorshuset
05.mai kl. 19.00 Våre summande livreddarar. v/ John Foldøy.
Mai, juni, juli

Planting og dugnad i sentrum

31. aug. kl.19.00 Alunrot v/ Kirsten Lorange Østby
01.okt kl. 11.30 Årsmøte, hageselskapet Telemark. Kragerø
27.okt kl. 19.00

Årsmøte. Prinsipp for økologisk dyrking v/ Anne Gro Lønnestad, dr.ansv for
Seljord hage

Nov.

Juledekorasjonar, Blomsterbua

Kviteseid hagelag er eit aktivt hagelag med rundt 30
medlemmar, med møte om lag ein gong i månaden. Eit av
møta i løpet av året, skjer i samarbeid med Seljord hagelag,
og i 2022 er dette møtet lagt til Seljord.
Hagelaget samarbeider også med andre lokale lag, og har
også ein samarbeidsavtale med kommunen, m.a. om planting
og stell av blometårn og bed i sentrum. Vi håper på eit
Covidfritt år, slik at vi kan gjennomføre dei planlagde møta i
2022. Alle er velkomne til møte.

Her er to av medlemma i ferd med å avslutte
bygging av eit av blometårna I Kviteseid

Nissedal hagelag
Leder:

Anny Solveig Larsen, tlf. 90011970

annysolveig@gmail.com

Styremedl.: Kirsten Nordø
Brita Trontveit
Jan Frode Pedersen
Øyvind Tveit
Varamedl.

Gerd Sørum
Anne Marie Setane
Jonn Dybdahl

25. apr.

Dugnad i sentrumsbeda i Treungen sentrum

2. mai

Såing og prikling av blomster og urter v/ Gro Knutsen

09. mai

Dugnad i sentrumsbeda i Treungen sentrum

23. mai

Dugnad i sentrumsbeda i Treungen sentrum

20. juni

Blomster og bukettbinding ved Simone Buyck

aug

Hagevandring hos Sigrid Dale på Lisledale/Tjønnefoss

01.okt kl. 11.30 Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø.
17. okt

Årsmøte.
Fullt flor i hagen til Søgne gamle prestegård

Visdomsord på en liten krakk, en av de
mange morsomme detaljene vi fant
i hagen til Anneli Bengtsson

Disse to bildene er fra hageselskapets hyggelige tur til Sørlandet i september 2021.

Notodden hagelag
Leder:

Anne Hefre, tlf. 95257175,

ahefre@online.no

Sekretær:

Anne Kvalheim, tlf. 99588994

annekval@gmail.com

Kasserer:

Kristian Sjøvik, valgt utenfor styret

Styremedl:

Lena Kaasa,
Lise Sæther,
Randi Aas Sjøvik,
Merete Fossmo Nesholen

Møtested: Kantinen på AS IDEA. Merdevegen 8
31. jan. kl. 19.00

Årsmøte

07. feb. kl.18.00

Fermentering av grønnsaker v/Stig Lieberg. NB! Påmelding

07. mars kl. 19.00 Erfaringsutveksling
04. apr. kl. 19.00

Georginer v/ Anne Starholm

21. mai

Handletur til Lier. Mer info senere

21. aug.

Hagevandring, Lynnevik på Tinnoset.

05. sept kl. 19.00

Prydgress og bregner v/ Bjørn Frode Moen

01.okt kl. 11.30

Årsmøte, hageselskapet Telemark i Kragerø

03. okt. kl.19.00

Tomater. Dyrking og stell v/ Corinne Dahl

07. nov kl. 19.00
Julens planter og blomster Notodden Hagelag er en av byens eldste
foreninger, grunnlagt i 1929. Vi er dermed også blant de eldste hagelagene i landet.
Møtene holdes første mandag i måneden, 7 måneder i året. I tillegg har vi diverse andre
arrangementer.
Vårt store satsingsområde er bydelen Nesøya. Her lå tidligere et
sagbruk samt deler av Tinfos Jernverk. Over ca 12 år har vi bygget
opp en rosesamling med drøyt 100 roser fordelt på et 30- talls sorter,
vi har lagt et ukjent antall m2 plen, plantet trær, laget staudebed og
fått laget en fin piknikkrok med sitteplasser
og grill.
Dette har vi fått til takket være økonomisk og
praktisk bistand fra kommunen, økonomisk støtte
fra store og små aktører i lokalsamfunnet, og ikke
minst solid dugnadsinnsats. Dette har blitt et
populært område hvor både byens innbyggere og
tilreisende koser seg. I 2021 har vi hatt rekord i
innmeldinger til tross for redusert aktivitet og har
mot slutten av året 53 medlemmer.

Porsgrunn hagelag
Leder:

Marit Lunde, tlf.41247349,

marit.g.lunde@gmail.com

Sekretær:

Bodil Normann, tlf. 90074512,

bodil@tx.no

Kasserer:

Anne Kari Ø Kaland, tlf 97034543 annekaka@online.no

Styremedl.

May Britt Strand, tlf. 95978700, brit-str@online.no

Varamedl.

Eli Lunde, tlf. 41583445,

eidangervidda@gmail.com

Leif Fosstvedt, tlf. 91118971,

l-fosst@online.no

Arne Abrahamsen, tlf. 95114861

__________________________________________________
Møtested: Eidanger menighetshus
07. feb. kl 19.00

Årsmøte. Fugler i hagen v/Allen E.K. Røsand

07. mars kl 19.00

Små og store ideer til hagen v/Raymond K. Utengen

04. april kl 19.00

Rhododendron v/ Bård Ranheim

25. april kl 18.00

Dugnad på Mule Varde, opprydning etter vinteren

04. mai kl 18.00

Plante- og frøbytte på Mule Varde. Kr. 50,- for planter

30. mai kl 18.00

Åpen hage, Anne Britt Mathisen Bråtengt 4

08. juni kl 18.00

Åpen hage hos Tove og Willy Dukkehagen.

15.juni kl 18.00

Dugnad på Mule Varde

29. aug kl 18.00

Dugnad på Mule Varde

05. sept kl 19.00

Vintergrønt i hagen v/ Ellen A. Finne

03. okt kl 19.00

Hosta og om «selvgående» staudebed v/Kirsten L Østbye

07. nov kl 19.00

Klematis v/ Oddrun Amundsen, Rom hagesenter

28. nov kl 19.00

Juledekorasjoner v/Aslaug G Jakobsen. Utlodning

Porsgrunn Hagelag har sine møter første mandag i måneden på Eidanger Menighetshus kl
19.00 vinter og vår. I sommerhalvåret har vi aktiviteter på Mule Varde, slik som plantebytte og
dugnader i hagen.
Dessuten har vi hagevandringer i privathager og vi vil også delta på hagedagen med Claus
Dahlby i Ibsenhuset den 2. april.

I år samarbeider vi med Skien Hagelag og vi har felles julemøte i Hauges Minde i Skien med
demonstrasjon av juledekorasjoner. Skien Hagelag er også invitert til å delta på våre 2 åpen
hage-arrangementer.
Medlemmene i Porsgrunn Hagelag får også iår 10% rabatt på ordinære varer hos Hammond
Blomster i Porsgrunn ved fremvisning av medlemskortet.
Vi har nå egen facebookgruppe for hagelaget. Her blir det lagt ut møter, referater og bilder fra
arrangementer og andre aktuelle saker. Bli medlem av gruppa, bare søk på Porsgrunn
Hagelag.
Dessuten har vi egne sider på hageselskapets egne sider: www.hageselskapet.no. Her blir hele
hagelagsprogrammet vårt lagt ut. Porsgrunn Hagelags møter og arrangementer er gratis og
åpne for alle, ikke bare medlemmer. Men vi vil gjerne ha flere medlemmer så bare ta kontakt
med en i styret og meld deg inn. Velkommen skal du være!
Dukkehagen til Tove og Willy

De som spiller i Norsk tipping kan støtte Porsgrunn Hagelag ved å registrere seg som
grasrotgiver til oss. Vårt org.nr. er: 916566697.

Rjukan og Tinn hagelag
Leder:

Hilde Bøen tlf. 99746655

hildefboen@gmail.com

Nestl/sekr:

Hege Bugge tlf. 97722822

hegebugge@yahoo.com

Kasserer:

Annette Lilleland Dam-Nilsen tlf. 97580064

Styremedl.

Eli Risnes tlf.

97715934

eli@rjukanlys.no

Janne Sundby Geirstad
Janne Sauro
______________________________________________________________________________________

Februar:

Lys i hagen

Mars:

Beskjæring

April:

Møte om kjøkkenhage på lite areal, Rauland

Mai:

Sansehagen

Mai:

Støp i betong.

Juni:

Planteloppemarked

Juni

:

En vandring i verdensarvens hager.

August:

Planteloppemarked

September:

Sopptur.

Oktober:

Årsmøte

November:

Julemøte

Mange artige detaljer i Anneli Rose Bengtssons hage i Eydehavn

Seljord hagelag
Leder:

Torill Gunstensen, tlf: 41447017,

torill@nenett.no

Sekretær:

Gro Anita Ø. Funner. tlf: 90829743,

ganita75@live.no

Kasserer:

Astrid T. Svartdal, tlf: 97594165,

astridtsvart@hotmail.com

Styremedl.: Kristin Tveiten, tlf: 41551174,
Kari Synnøve S. Rue, tlf: 90698292,

kristin.tveiten@nenett.no
kari.synnove_rue@hotmail

__________________________________________________________________
Møtestad: Rødekorshuset, Seljord
23.mars kl. 19.00

«Rare tomater» v/ Corine Dahl

20. april kl. 19.00

‘Drivhusdrømmer’ v/ Kristen L. Østby (samarbeid med Kviteseid hagelag)

21. april kl. 19.00

Spre glede ved å dyrke egen mat v/ Dennis Asbjørnsen Vinjehuset
(TokkeVinje hagelag)

08. juni kl. 18.00

‘Hagedagen’ planteloppemarked, ‘Åpen hage’ ved kunstloven

22. juni kl. 19.00
kl

Hagebesøk hos Åsbjørg Moland i Langlim. Felles reise fra Rødekorshuset
18.00.

24.-25. sept. kl.09.00 – 17.00 Kurs i pilfletting. Påmelding innen 10. sept, maks 8 stk. Åsgrend
grendehus
01.okt kl 11.30

Årsmøte i hageselskapet i Kragerø

26. okt. kl 19.00

Årsmøte. «Lasagnebed» v/ Åsbjørg Moland.

Seljord Hagelag ble stiftet 30 mars 1980. Vi har i dag 39
medlemmer og våre hagekvelder har vi den siste
onsdagen i måneden på Rødekorshuset i Seljord.
Vi prøver å lage et variert og spennende program med
aktuelle temaer med forskjellige foredragsholdere.
Vi har vår egen facebook side og vi er på instagram,
hvor vi legger ut diverse info om hagelaget, bilder og
ideer.
Vi er også med på Grasrot andelen fra Norsk tipping, og
er glade hvis du vil støtte oss gjennom dette.
Som medlem i Seljord hagelag får du 10% på alle
ordinære priser hos hagesentret Høns&Roses i Seljord
ved fremvisning av medlemsbevis.

Alle våre møter er åpne for alle og vi håper å se DEG hos oss!

Skien hagelag
Leder:

Elin Bøen Balmer, tlf. 90258139

elin.balmer@skien.kommune.no

Sekretær:

Elin Katrine Nilssen, tlf. 48262631,

elinpaauen@gmail.com

Kasserer:

Merethe Arctander, tlf. 90520932,

meretear@online.no

Styremedl:

Aslaug Gallefos Jakobsen, tlf. 91712169

aslaug.gallefos@skien.online.no

Nina Weber, tlf. 97148912,

9na.weber@gmail.com

Maria Bløndal, tlf. 93654955

mariablondal@gmail.com

Ingunn Finvold, tlf. 93227690

ingunn@finvold.org

Vara:

_________________________________________________________________________

Hos Gina Berg på Fossum

31.jankl. 19.00

Fra åpne hager

«Plantegutt» om grønne inneplanter v/ Sindre Svines.
«Not an expert, just a nerd»

28. feb. kl. 19.00

Årsmøte. Frøbyttekveld

28. mars kl. 19.00 Spennende knoller, løk og rosenyheter v/ Knut Auke fra Hesleberg
02. apr. kl. 12.00

Hagedag med Claus Dahlby i Ibsenhuset, utstilling i foajeen

07. mai kl. 09 – 16.00 Handledag i Fjelldalen gartneri, Fjelldalsvegen 244
30. mai kl. 18.00

Åpen hage, Porsgrunn hagelag inviterer til Anne Britt Mathisen, Bråtengt 4

31. mai kl. 18.00

Planteloppemarked og auksjon i Brekkeparken

08. juni kl. 18.00

Åpen hage. Porsgrunn hagelag inviterer til Tove og Willy i Dukkehagen,
Bergsbygdavegen 140.

11.juni

Sommertur til Tvedestrandsområdet. Besøk til bl.a. Lundbergs planteskole

21.juni kl. 18.00

Åpen hage hos Gina Berg Fossum, Nils Kittilsensveg 7A, Søndre Falkum

28.juni kl. 17.00 – 19.00 Åpen hage hos Gerd Moen, Furuheimvegen 22, Borgestad

30. aug. kl. 17.00

Hagevandring i Prestegårdshagene, Prestealleen 52

13. sept. kl.18.00

Plantebytte i Brekkeparken. (Kr. 100 uten egne planter)

26. sept. kl.19.00

Villflorastauder i hagen v/ Elin Katrine Nilssen. Salg av planter.

01. okt. kl. 11.30

Årsmøte i hageselskapet. Kragerø

30. okt. kl. 19.00

Fugler i hagen v/ Allen Einar Kjøhl-Røsand og syltetøytreff’

28. nov kl. 19.00

Juledekorasjoner v/ Aslaug og Siri Gallefoss Jakobsen.
Fellesmøte med Porsgrunn

Sindre Slines –« Plantegutt» steller godt med plantene sine.

TokkeVinje hagelag
Leder

Eva Versto tlf. 41578798

Nestleder

Asborg Kroken tlf. 95752920

asborgkr@gmail.com.

Sekretær

Inger Kristine Breiseth tlf. 41629963

inbreiz@yahoo.no

Kasserer

Magnhild Nesheim tlf. 91147862

magnhild.nesheim56@gmail.com

Styremedl.

Ansgar Hommo, tlf. 91858369
Ragnhild Ringhus tlf. 95051133

ragnhild.ringhus@vinje.kommune.no

Møtested: Vinjehuset, Åmot i Vinje og Kulturhuset, Dalen i Tokke
31. mars kl. 18.00 Roser v/ Knut Auke (Hesleberg) på Dalen
05. april kl.

Påskedekorasjon på Vinje Fjellflora, Rauland. Påmelding til Marianne

21. april kl. 18.00

Kjøkkenhage, gleden ved å dyrke egen mat v/Dennis Asbjørnsen. Vinjehuset.

05. mai kl. 17.00

Dugnad ved helsesenteret, Dalen, evt alderspensjonatet, Høydalsmo

12. mai kl. 18.00

Økologisk Hage i Seljord. Privatbilar frå Åmot

21. mai kl. 09.00

Tur til Brekkeparken og hagesenter. Privatbilar frå Åmot

11. juni kl. 12.00

Dugnad ved Helsesenteret, Åmot

18. juni kl. 12.00

Dugnad ved Omsorgssenteret, Rauland

14. juli kl. 17.00

Hagevandring, Øyfjell. Møt hjå Inger Breiseth

30. juli kl. 14.00

Hagevandring i Rauland, Arabygdi og Haukeli, møt hjå Magnhild Nesheim

06. aug. kl. 09.00

Bringebærplukking på Dyrud i Hørte. Privatbilar frå Åmot busstasjon.

01. sept. kl. 16.00

Til Økologisk Hage i Seljord. Korleis planane gjekk. Privatbilar frå Åmot.

02. Sept. kl. 17.00

Georginevandring hjå Berit Seltveit, Neslandsvegen 84, Rauland

01. okt. kl. 11.30

Årsmøte, Hageselskapet. Kragerø

13. okt. kl. 18.00

Årsmøte TokkeVinje hagelag, Vinjehuset, Åmot

29. nov kl. 18.00

Dekorasjonsmøte på «Blomen» i Åmot. Påmelding til Gunn Torfrid

Vi håpar laget kan inspirere til å dyrke eigne
grønnsaker, grave meir i jorda, og bli «havesyke»
Laget har plass til mange fleire hagevenner. I
koronatida bruka me krefter på dugnad og planting ute
ved aldersheimar i kommunane. Optimistisk planlegg
vi framover; møte, hagevandringar og dagsturar.
Arrangementa er opne for alle, medlem eller ikkje!

HAGESELSKAPET TELEMARK PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/HageselskapetTelemark
Hvis du lurer på hva som skjer i noen av de 12 hagelagene våre, kan du enkelt sjekke det opp
på fb-siden til Hageselskapet Telemark. Her finner du fagartikler, tips og gode råd, samt
informasjon om hva som skjer i de ulike hagelagene.
Du må gjerne sende oss en melding eller legge inn kommentarer – Vi i Hageselskapet
Telemark, ønsker å være et bindeledd mellom lokallagene, og oppfordrer alle til å følge med, og
gjerne delta på de flotte arrangementene som foregår rundt omkring i Telemark i løpet av året.
I Telemark er det registrert 5 besøkshager - Sjekk ut https://old.hageselskapet.no/finnhage/?navn=&fylke=telemark&stedsnavn=
eller ta kontakt direkte med eier.
Midtbøen Søndre - Hommanvegen 147, 3850 Kviteseid
Midtbøen Søndre er eit lite småbruk ved Sundkilen, Kviteseid. Bruket er
på omlag 120 mål skog og ca 20 mål innmark. I 2020 dyrkar vi omlag eit
mål med ulike grønsaker, mest potet, samt bærsortar. Vi har 2 mindre
drivhus, med hovudsakleg ulike tomatslag i det eine, og drueplanter i
det det andre. Vi har også bygd ein jordkjellar til vinterlagring av
grønsaker. I tillegg har vi mykje blomar i beda ved hovudhuset.
Hilde og Arnsteins nyetablerte hage – Høgvollvegen 44, 3850 Kviteseid
Nyetablert hage i Kviteseid. Vi begynte å plante i hagen før huset var
påbegynt, i 2017. Vi er inspirerte av cottage gardens og store
blomsterflor. Der er vi ikke helt ennå, men vi vil likevel invitere dere inn
for å se utviklingen mot drømmehagen!
Cottage garden-stil, veier i skråninger, kjøkkenhage med grønnsaker og
mange tomater, uvanlige trær, roser og oldemorsplanter.
Brit Kristensens hage på Gulset – Høyåsvegen 69, 3727 Skien
Godt utnyttet fjellhage. Mange spesielle egenproduserte planter. Fine steinarbeider.
Asborgs Hage – Lidvegen 244, 3891 Høydalsmo
Drivhuset mitt er laga etter ein tegning som kom i hagetidende på 1990
tallet. Ellers har eg ein veranda som går i ett med hagen/bakken. Laga
slik at den går inn i bakken opp mot ett bedd eg har overfor der. Ver
velkomen!

Hagen på Blomstadli – Brosdalsveien 65, 3753 Tørdal
Hage med ca. 500 stauder busker og trær
salg av studer,
Koidam med planter

La poteter gjøre jobben – lag et nytt bed
Av Marianne Enger Utengen – hele artikkelen finner du her:
https://hageselskapet.no/hagestoff/jord-og-gjodsel/la-poteter-gjore-jobben-lag-et-nytt-bed

Potetens voksekraft kan brukes til å lage et nytt bed i hagen.
Etter timevis på kne med flat spade og ren muskelkraft for å fjerne gresstorv, var tiden inne til å
prøve en ny metode; potettrikset.
Å fjerne gammelt plantedekke, særlig veletablert gressplen, er noe av det tyngste og kjedeligste
vi gjør i hagen vår. Men det må til når en har ny hage og ønsker å dyrke noe annet enn gress
på stedet. I vårt tilfelle var ønsket et stort og dekorativt staudebed langs innkjørselen. Nå ville vi
prøve en ny metode for å nå målet; vi skulle bruke potetplantens voksekraft.
Ideen fikk form
Potetforsøket ble til en vår vi hadde mange settepoteter til overs. I
stedet for å fjerne gresstorven med spade slik vi pleide, la vi de ferdig
lysgrodde settepotetene utover området der vi ville ha staudebedet.
Potetene la vi med ca. en halv meters mellomrom. Da alle potetene
var på plass, dannet de, grovt sett, formen på bedet slik vi ønsket det.
Dekke
For å hindre lys i å komme til, dekket vi alle potetene med et tykt lag aviser. Igjen sørget vi for å
holde oss til formen på "bedet". Da avisene var på plass, skar vi et kryss over hver potet med en
tapetkniv, forsiktig for ikke å skade groene. Hullene lagde vi akkurat så store at hver potet så
vidt syntes. Et for stort hull ville gi lys og voksekraft til gress og ugress som vil konkurrer med
potetene om vann og næring, og det ønsket vi jo ikke. Så la vi ut tunge steiner for å holde
avisene på plass og vannet vi godt. For å holde på fuktigheten dekket vi alt sammen med løv,
rusk og rask fra hagen. Utover i sesongen sørget vi for å rake gressavklipp inn på avisene.
I sesongen
Så var det bare å vente. På tørre dager midt på sommeren vannet vi over hele området, ellers
var det svært lite arbeid. Vi lukte ugress fra hullene og klippet kanten rundt avisene, forsiktig for
å unngå å frese avispapir utover hele hagen. Utover sommeren, da plantene begynte å bli
store, var det ikke lenger nødvendig å luke og vanne.

Våren etter at potetene ble tatt opp så bedet slik ut

Naturens mest
magiske fargeskala
Dagslys og temperatur gjør at blomstene til Magical hortensia begynner å skifte
farger. De leder deg igjennom et nydelig fargespekter som reflekterer naturen
rundt, fra lyse klare farger på våren til lekre høstfarger på sensommeren.

www.magicalhydrangea.com
magical_hydrangea

små, men kraftige
Batteriserien AS System fra STIHL består av to små, men
kraftfulle maskiner som hjelper deg med hageoppgavene.
HSA 26 er en praktisk gress- og hekktrimmer der du enkelt
og uten verktøy skifter bladet mellom de ulike oppgavene.
GTA 26 er en hendig grensag som takler grener på opptil
8 cm i diameter. Perfekt når frukttrær skal beskjæres!
Les mer og finn nærmeste forhandler på
stihlgarden.no

gjør arbeidet
til en lek

—

Med batteriserien AK System fra STIHL
kan du enkelt flytte det samme batteriet
mellom ulike maskiner. Enten du behøver
hekktrimmer, gresstrimmer, motorsag,
løvblåser eller gressklipper har STIHL
en batterimaskin som er klar for jobben.
Med et ekstra batteri har du alltid ett
som er ferdig ladet. Arbeidet går så lett
at du skulle ønske hagen din var større!

stihlgarden.no

HAGESELSKAPET Inspirasjon • Kunnskap • Hageglede
Snakk gjerne
med oss på
Hageselskapet

Hageselskapet er på
Instagram: @hageselskapet
Emneknagg #hageselskapet

Hageselskapet er
på youtube.com
/hageselskapet

Se våre
filmer om
grøntfaglige
tips og råd

Følg Hageselskapet
og hagelagene våre
i sosiale medier.

Velkommen til oss

Hageselskapet – vi deler hageglede, inspirasjon
og kunnskap. Meld deg inn og bli en del av vår
spennende, grønne verden!
Norsk Hagetidend er landets største
hageblad for norske forhold. Vi tar
deg med på hagebesøk, byr på
planteportretter og lærer
deg grønnsakdyrking.
Som medlem får du
ti utgaver i året.

Du får
10 utgaver
i året!

KONTAK T
VÅRE
EKSPER TER

Alle medlemmer
får personlig svar

Hver utgave av Hagetidend
har en oversikt over
månedens tilbud fra
hagelagene våre.

d

Velkomstgave til nye
medlemmer

Bli medlem og
velg en av disse
fine bøken e
i velkomstgave

En god plan med hjelp og innspill fra dyktige
hagedesignere hjelper deg å virkeliggjøre
din hagedrøm. Du får medlemsrabatt på
hagedesign fra våre hageplanleggere.
Du finner oversikten over de ulike
hagedesignerne på hageselskapet.no
under «Vårt tilbud».

På nettsiden vår finner du
kunnskap, inspirasjon og
informasjon om hagelagene våre!
HAGE SELSKAPE TS
NYHE TSBREV

En gang i måneden sender
vi ut et nyhetsbrev med
hageaktuelle temaer og
tilbud. Påmelding finner du
på hageselskapet.no

Meld deg inn på hageselskapet.no eller send e-post til post@hageselskapet.no
Du kan også kontakte oss på tlf. 940 09 301
Er du allerede medlem? Du kan verve nye medlemmer til Hageselskapet og velge
spennende vervepremier. Se egen side i Norsk Hagetidend og på hjemmesiden vår.
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Burgon&Ball hageredskap
Corona hageredskap
Haws vannkanner
Bradleys hageforklær
Gold Leaf hagehansker
Corrymoor sokker
Muntons plantestøtter
Nutscene jute hyssing
Vigo eplepresser
HugRug matter

√
√
√
√
√
√
√
DETALJ OG ENGROS
www.viencompagniet.no
69 83 88 50
90 98 98 63
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J o r a k o m p o s t varmkomposter
Fra matavfall

til beste jord!

Redusert mengde søppel
reduksjon i renovasjonsavgift*
liten risiko for skadedyr
to kammer
ferdig resultat på 6-8 uker
enkel tømming
næringsrik jord,
blandes ut i forholdet 1:5
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den beste jorden lager du selv!

MEDLEMSFORDEL

Annonse

* ulik praksis i de forskjellige kommunene
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Showrom og hentelager i Horten - ring for avtale!

www.teamhenriksen.no - post@hortense.no
Tlf. 906 11 321 eller 906 98 915

Følg oss på
FaceBook.
Se film!
Markeder blir
annonsert her.

Drømmer
om sommer!
Vi nordmenn elsker livet utendørs.
Når tiden er inne flytter vi ut for å nyte det
beste fra utelivet. Hele sommeren gjennom.
Med dekorative og frodige blomster og
planter skaper du frodige og inspirerende
områder til å nyte livet ute. Med egne
frukttrær, bærbusker og grønnsaker får du
deilige smaksopplevelser rett på bordet.

CMYK

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Se åpningstider for din butikk på plantasjen.no.
For mer informasjon besok oss på våre hjemmeside.

