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





Alt du trenger til hagen 
– året rundt

nelsongarden.norgewww.nelsongarden.no NelsonGardenNorge

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!





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
 

Ny bok av Anders Røyneberg
– kjent som @arcticgardener



 Hageselskapet er landets største møte-
plass 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. Grønnsa-
ker, blomster, grønne hagerom. Stramme, 
rufsete – pallekarmer, vinduskarmer. Hage 
er et raust begrep, og vi hjelper deg å gjen-
nomføre dine hagedrømmer.   

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 arrangemen-
ter i andre hagelag enn ditt eget!

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 hagespørs-
målene dine fra hageekspertene våre, og vi 
har gode medlemsfordeler med rabatter på 
hageutstyr og tjenester. 

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

Vær velkommen! 

Dordi Anne Hyldbakk 
Styreleder

Velkommen til 
Hageselskapet!

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

FRI
FRAKT
ved frøordre over 

400 kr 

Rekordmange  
frønyheter 2022 

Vi vil dele inspirasjon, kunnskap 
  og hageglede med deg!
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Spør våre spesialister!Spør våre spesialister!
Frukt

Dam

Bare spør!

ronald bruinvis 
har lang erfaring og 
stor kunnskap om 
planlegging og 
anlegging av dam. 

gustav redalen 
Tidligere professor 
i hagevitenskap og 
fagsjef i Det norske 
hageselskap.

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.

mona nordli 
Gartner med bred 
kompetanse innen 
(økologisk) dyrking  
av grønnsaker.

Våre hageeksperter svarer 
alle medlemmer gratis på e-post

 

 

 

10% rabatt i nettbutikken for  

Hageselskapets medlemmer 

hageredskaper.no 
Rabattkode: hageselskapet10 

-litt av hvert til hagen        

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

60*183 
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H

AN
SEN

TO
RE FJELD

Grønn-
saker

 Alle medlemmer 
får personlig svar. 

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

bedre svar.

H
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STYRE MED LEDERE OG KONTAKTPERSONER  

Det norske Hageselskap Trøndelag Sør - Region styre
 
Leder:   Dagfrid Enga Fenstad – dagfrid.enga@gmail.com – 901 06 985 –  
  Indre Fosen hagelag
Kasserer:  Inger Grøntvedt – inggront@hotmail.com – 481 94 186 –  
  Malvik hagelag
Styremedlem:  Erik Børseth – erik@infinitiv.no – 926 55 675 – Indre Fosen hagelag 
Styremedlem:  Guri Hovdenak – guri.hovdenak@hotmail.com – Orkdal hagelag
Styremedlem:  Vigdis Lien – vigdis-lien@hybertsen.com – 995 72 353 – 
  Trondheim hagelag 

Regionssekretær: Guri Ro – tbuan@online.no – 934 90 427 

Ledere/kontaktpersoner hagelagene 2021
 
Geitastrand:  Turid Ysland – 951 89 078 –turidysland@gmail.com
Hemne:   Aud Røstvold – 99439809 -  auma@hemne.as 
Hitra:   Kontaktperson Kasia Czaplis  - katarzynaczaplis@gmail.com
Trondheim:  Kari Kveseth  – kari.kveseth@miljodir.no 
Klæbu:   Ragnhild Lyngved – 99744855 - ragnhild.lyngved@hist.no   
Leinstrand:  Astrid Haave – 95931529 – astridhaave@gmail.com   
Malvik:   Eli Brøseth – tlf 452 24 409 - eli.broseth@gmail.com  
Meldal:   Randi Syrstad Kvam  -  rs.kvam@gmail.no
Melhus:  Synnøve Aasbø  – 92018438 – synnoveaasbo@yahoo.no
Oppdal:   Bjørg Marit Sæteren – bjorg.marit.saeteren@hotmail.com
Orkdal:   Åse-Liljan Berg   - ase.liljan.berg@gmail.com
Indre Fosen:  Dagfrid Enga Fenstad - 901 06 985 -  dagfrid.enga@gmail.com  
Stoksund:  Rigmor T. Hosen – 45452488 – rigmorhosen@hotmail.com                                                                                        
Ørland:   Elin Hovde  - 95916074 - hovdeelin291@gmail.com
Åfjord:   Torunn Skånøy Forfod – 99013546 – torunnforfod@yahoo.no  

Regionårsmøte 2022 er også i år bestemt lagt til Ringve, 5. mai kl. 18.00
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LYKKE TIL MED SESONGEN.  

Kjære hagevenner.
I skrivende stund oppholder jeg meg på Gran Canaria, et sted i verden der sommeren 
varer hele året. De fleste forbinder øya med late dager med sol og strandliv og alt 
som hører med til en typisk sydenferie. Men Kanariøyene er også så mye annet. Her 
dyrkes det alle slags grønnsaker, og bananer i stor stil. Drar du litt innover i landet får 
du se hvor mandeltrærne vokser vilt, appelsinplantasjer og olivenlunder, en frodig 
vegetasjon som er svært forskjellig fra den du finner i Porto Rico og ellers på de typiske 
turistdestinasjonene. Her oppe i fjell-landsbyene plukker innbyggerne mandler som vi 
plukker tyttebær, og de lager forskjellige kaker og diverse som de selger til oss turister. 

Visste du at Chiquita bananene som vi nå får kjøpt i Norge, dyrkes her på øyene? En 
periode var det ikke lov til å selge disse hos oss, fordi de var for krumme og for korte. 
Heldigvis holder vi på å komme bort fra den slags teorier, at alt som vi skal spise må ha 
lik størrelse og form.

Lykke til med sesongens dyrking, enten du har en stor hage eller bare en liten balkong. 
Forhåpentlig vil vi få en fin sommersesong, med mye sol og akkurat passe med regn.

Ha en fin sommer alle sammen
Dagfrid Enga Fenstad
Regionleder

I disse tider er det blitt populært med digitale møter følg med på - hage-praten.no

Dette er et fint tilbud som vi håper er kommet for å bli. Men da er Regionlagene avhen-
gig av at medlemmer og andre stiller opp på foredragene / arrangementene.

Februar, mars og april er fylt opp, går det bra er det planer om nye foredrag til høsten. 
Så langt har det vært god oppslutning.

http://hage-praten.no


GEITASTRAND HAGELAG

Styret
Kontaktperson:   Turid Ysland – turidysland@gmail.com
Kasserer og Sekretær:  Beate Bonvik – btoendel@hotmail.com
Medlem:   Ingeborg Nilsen
Medlem:   Benedikte Tøndel
Medlem:  Eli Anita Sterten
Vara:   Evy Mosdahl Johansen

Program:
Hagevandringer
Handledag
Dugnad Grønningenparken
Årsmøte
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HEMNE HAGELAG

Styret
Leder:   Aud Marie Røstvold - auma@hemne.as 
Kassserer:  Bjørg Løvbugt – bjorgloevbugt@hotmail.com 
Styremedlem:  Tove Spjøtvold
Styremedlem:  Eva Helen Selbekk

Morsmors hage er en hage åpen for alle.
Der er det alle typer busker, trær, planter, roser. blomstrer fra tidlig vår til sene høst-
dager. Der er det flere sitteplasser, benker, stoler, bord utsatt. Pergola med tak og noe er 
under bygging.
Vil du ha mer info: ring 41472355 Bjørg - ring: 99439808 Aud  Marie -  ring:  96041328 
Rannei
Veibeskrivelse: Søk på nettet, TRONDHEIMSVEIEN 39.  Kyrksæterøra.  
DER ER DET PARKERINGSPLASS
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HITRA HAGELAG

Styret
Kontaktperson Kasia Czaplis – katarzynaczaplis@gmail.com

Program:
Vi er på Facebook - siden vår er her: https://www.facebook.com/hitrahagelag

FERMENTERING ER POPULÆRT:

GULROT, REDDIK, INGEFÆR OG SITRON 
700 g-1 kg gulrøtter
200 g reddiker
4-5 skiver ingefær
3 skiver sitron
30 g havsalt

Lag saltlake med 1 liter kaldt vann og 30 g havsalt, rør.
Skyll grønnsakene, og riv dem med en mandolin, eller skjær tynne skiver med kniv. 
Stapp dem på et rent glass og hell over saltlake. Press ned med en vekt, sett på lokk og 
sett et sted uten direkte sollys. Marker gjerne med dato. Husk å lufte lokket.

oppskriftene fra Ren Mat
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INDRE FOSEN HAGELAG

Styret
Leder:                 Dagfrid Enga Fenstad -  dagfrid.enga@gmail.com
Kasserer: Ragnhild Rødsjø 
Styremedlem:   Elin Rian - ansvarlig for arrangement
Styremedlem:  Berit Oldervik Strand – styremedlem – ansvarlig region Leksvik
Styremedlem:  Celine Faudot
Styremedlem:  Kine Kimo – ansvarlig FB
Styremedlem:  Solveig Brørs – ansvarlig region Rissa
Varamedlem:  Reidun Kvalvik Hindrum

Program
9. mars:  Grunnleggende om såing av blomster og grønnsaker for drivhus og  
  friland. Ved Solveig Brørs
Mars:  Hageplanlegging ved Dagfrid. Dato og sted blir annonsert etter jul.
Mars:  Dyrk i lag med naturen, ved Celine Faudot. Annonseres seinere.
30. mars, kl 19: Beskjæring av frukttrær, bærbusker og andre buske-vekster. Ved 
  Dagfrid. Sted: Skogtrøveien 12, Vanvikan
1. april:  Frist for bestilling av jord fra Fallmyr
20. april: Kl 19.00 Pallekarmkurs del 1. Indre Ringvei 17, Rissa
4 mai:  kl 19.00 Pallekarmkurs del 2 . Indre Ringvei 17, Rissa
10 mai:   Kl 17.00 Dugnad i rosehagen/prestegårdshagen, Stadsbygd
mai:   Dugnad rundt Rissa Sykehjem
12. mai:   Handledag hos Fallmyr Stein og Hage.er
25. mai  Handledag hos Hageland Åfjord.
Juni:   Kunst i hagen ved Børje Møster. Helgekurs. Annonseres senere
Juni:   Humlekurs for barn, ved Jurgen Wegter og Ingvild Haga.  Dag og sted  
  annonseres seinere.
August:   Hagevandring, sted annonseres senere
August:   Historien om Prestegårdshagen ved Johan Rein. Samarbeid med Stadr  
  Kunstlag i forbindelse med Spelet om siste viking.    
  Dag og tidspunkt annonseres seinere.
September:  Foredrag om bratte hager ved Bjørnhild Fjeld. Tidspunkt og 
  sted annonseres seinere
Oktober:  Årsmøte med tema «Lys i Hagen».

Alle arrangementer blir annonsert på Facebook og ved epost til medlemmene.

mailto:dagfrid.enga%40gmail.com?subject=


KLÆBU HAGELAG

Styret
Anne Bårdsgård   93253947  anne@brobar.net 
Henriette Vaagland 93867732  henriette.vaagland@ntnu.no
Anne Lise Mølmann 91747319  alm@dmmh.no
Ragnhild Lyngved  99744855   ragnhild.l.staberg@ntnu.no 

Følg oss på Facebook for informasjon og aktiviteter.

Program
14 juni:  Kolonihagebesøk – Oppmøte ved inngangen til hagen. Besøk på 
  Klemetsaune. Privat transport

Ultimo juni:      Inspirasjonstur – Vi besøker Skjølberg Søndre på Svorkmo for å samle  
  inspirasjon til Spiselige hager og matkultur. Privat transport. Mer om  
  stedet finner du på: https://www.skjolbergsondre.no/

Medio august:   Sykkeltur - Fra Klæbu kulturhus til Bygdemuseet på Teigen t/r. Ta med  
  egen drikke til turen og litt mat til piknik på museet

8. nov kl 18: Årsmøte – sted bestemmes og annonseres senere.
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LEINSTRAND HAGELAG

Styret
Leder:                  Astrid Haave  95931521  astridhaave@gmail.com
Nestleder:  Jorid Smiseth  92429846  jorid.smiseth@gmail.com
Sekretær:  Unni V. Madsen 41666216  vibekmad@online.no
Kasserer:  Einar Jermstad 41120492 eije@trondelagfylke.no
Styremedlemmer: Margot Fiske Hokstad  92610307
   Ingrid Sande   99152491 
   Ragnhild Blikeng   45664064          
   Marian Roodenburg  95065152
Vara:   Grete Slettvoll   40477493 
                              
Studieleder:  Toril Krogdahl Isaksen, 97192645, kbrandse@online

Program
Februar :  Pynting i krukker og innredning på verandaen, på gartneri. 
April:   Busstur til Hagemessen på Lillestrøm med Busstur A/S, 
   23/24 april. Påmelding til Ole Morten Elgeseter, 
   tlf.: 91118980
April:   Studiering «Gratis mat fra naturen», to dage. En dag med  
   sanking og en dag med preparering.
Mai:   Hagens dag. Markeres med stand på gartneri.
Juni:   Hagevandring i allsidig hage.
August:   Busstur med Din Busstur v/ Ole Morten Elgeseter til Oppdal/ 
   Svinvika arboret med overnatting på Skiferhotellet, Oppdal.  
   Besøk på fjellgård
August:   «Høyt på strå». Prydgress er lettstelt og passer godt i vår  
   travle hverdag. På gartneri.
September:  Sopptur i nærområdet.
Oktober:   Årsmøte. Kavalkade over året i laget.
November:  Julemøte

Det vil bli sendt ut invitasjon til medlemmene i forkant av møter og aktiviteter med 
informasjon om tid og sted.
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MALVIK HAGELAG

Styret
Interimstyre. Disse velges inntil et nytt ekstraordinært årsmøte kan holdes i 2022.
Styremedlem:   Eli Brøseth - eli.broseth@gmail.com                         
Styremedlem:   Saskia Martinius               
Styremedlem:   Lise Anna Øwre                
Styremedlem:   Mary Moen
Styremedlem:   Siri Eidissen 
Medlemmene fordeler oppgavene seg imellom på første styremøte i 2022

E-post:    malvik.hagelag@yahoo.no
Facebook:   https://www.facebook.com/malvikhagelag/
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MELDAL HAGELAG

Styret
Marja Janka - broekjanka@hotmail.com
Aud Mildrid Ree
Mari Engen
Ann Britt Sneen - sneenab@hotmail.com
Randi Syrstad Kvam  – postmottaker – rs.kvam@gmail.no
 
Datoer vil komme på vår FB-side og på www.meldal.no

Program
1. februar: Medlemsmøte på Løkken Pensjonisthusk kl. 19.00
  tema «Vinterens fugler» ved Morten Ree.
7. mars:  Inspirasjonskveld i Å Samfunnshus kl. 19.00  
  Tema «Inspirasjon for å komme i gang med såing»
  Påmelding til Marja tlf. 48 14 46 15
6. april:  Medlemsmøte på Å gartneri kl. 19.00 
  Tema «Vår og påskeblomster, vi lager påskepynt med vårblomster»
  Påmelding til Ingrid tlf. 47361250
Juni:  Hagevandring hos Bjørg Wormdal med handlekveld 
  Hageland Wormdal. Påmelding til Ingrid tlf. 47 36 12 50
11. juni:  Tur til Stjørdal
  Hagevandring Maris hage og besøk på gartneri
  Påmelding til Randi tlf. 45 42 95 06
22. august  kl. 18.00, kurskveld.  Tema «Vi lager mat fra egen hage»
  Maks 16 personer her prioriteres medlemmer, 
  påmelding til Marja tlf. 48 14 46 15

Alle våre medlemmer vil 
også få et koselig 
hageskriv om våre 
aktiviteter med datoer.
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MELHUS HAGELAG

Styret
Leder:           Synnøve Aasbø – 92018438 - synnoveaasbo@yahoo.no 
Kasserer:           Oddny Øyås Svardal - 92422117
Sekretær:   Heidi Knobel – knobelheidi@gmail.com – 91897264
Styremedlem:   Elin Hoff Krogset – ankrogse@online.no – 99739846
Styremedlem:  Ingjerd Melhuus – imelhuus@gmail.com – 47752962

Program
16.02. kl.19:00  Buen på Melhus
  Foredrag ved Gunda Marie Næss; “Min hemmelige hage,   
  -inspirert av naturen”
16.03. kl.19:00  Buen på Melhus
  “Pollinerende innsekter” v/ Frode Ødegård
20.04. kl.19:00  Buen på Melhus
  Gartnertimen ved Olav Storli
25.05. kl.18:00 Dikesmelen, 7320 Fannrem 
  Wormdal Hageland, Handledag og Hagevandring
15.06. kl.19:00 Melhusvegen 82, 7083 Leinstrand
  Ekra Gartneri, “Roser, busker og stauder”
20.08.   HELDAGSTUR TIL FOSEN
  Videre informasjon kommer
07.09. kl.17:30  Klemmetsmoekra 20, Orkanger (Fannrem) Fuksia og pelargonium i  
  fokus hos Kirsten Synnøve Øyum
19.10. kl.19:00  Buen på Melhus
  Steven Barstow “Staudegrønnsaker og prydsaker”
23.11. kl.18:00  Drivstua Tyholtveien 97. Vi ser på juleproduksjon i veksthusa og  
  han forteller. 10% på hele butikken. Gløgg, pepperkaker og smak 
  sprøver fra Lakrids og Jentene på tunet.
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OPPDAL HAGELAG

Styret
Leder:                 Bjørg Marit Sæteren – bjorg.marit.saeteren@hotmail.com 
Styremedlem:   Gro Aalbu – smabruket@oppdal.com
Styremedlem:  Tove Husdal – tove.husdal@oppdal.com
Styremedlem:  Lisbeth Nordseth – lisbeth.nordseth@oppdal.com 
Styremedlem:  Ester Aalbu Eriksen

Program
Mars/april  Foredrag med Solveig Silset Berg fra Hjellset
  Mer info kommer om tid og sted. Lurkikk her: www.solveigshage.no
  Oppdal kommune inviterer til en temakveld i mars om insekter i 
  Oppdal, Blomsten og bien v. insektforsker Frode  deg rd. Se etter  
  annonse i Opp.
24.mai.kl 17:  Dugnad i Sansehagen - Sansehagen ved sykehjemmet ble restaurert  
  i fjor, når snøen er borte må vi ta en overkikk og rydde, renske og 
  kanskje plante til noe på nytt?
lørdag i mai  Hagevandring hos Else Dorthea Horvli Koksvik på Tingvoll.
2. juni kl 17: Handlekveld hos Viktorias Blomster på Festa.
8. juni fra kl 16: Nasjonal hagedag – Oppdal hagelag viser fram Sansehagen ved 
  sykehjemmet, kaffe og hagefest
18. juni kl. 12: Planteloppemarked på Oppdalsmuseet
19.juni   Villblomstens dag i Kongsvold botaniske fjellhage. 
  Samarbeidsarrangement med Trøndelag botaniske forening.
Sommerens hagevandringer
juli:  Jærsletta hos Åse Nordheim
24.aug:   Negardstuggu Bakk hos Lisbeth Nordseth
29.aug:   Ålbuskalvhåggån hos Hilde Rambøl de Gier

Aug/Sept:  kurs i å samle egne frø
1. okt:  naturmateriale-samle-tur i Oppdals-skogene
19.okt. kl 19:   Årsmøte – på Vognildsbua. Send oss saker du vil ta opp innen 1.10.
23. nov:   Førjulstreff på Vognildsbua, vi lager våre egne juledekorasjoner. Kaffe  
  og  utlodning.
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Gartneri som kan anbefales
Drivstua Gartneri - http://www.drivstua.no/ 
Hammer Planteskole – www.hammerplanteskole.no
Leira Gartneri - Se egen Facebook side
Laanke Gartneri – http://laankegartneri.no/ Se egen Facebook side
Ekra – www.ekragartneri.no 
Viken Østre – www.vikengartneri.no/om-oss/
Sandberg gartneri – Se egen Facebook side
Groven Gartneri – Svorkmo. Se egen Facebook side
Å Gartneri – Meldal – Se egen Facebook side
Hageland – Fosen – Oppdal – Trondheim – Fannrem - Orkdal
Lars Viken Gartneri – 7633 Frosta – tlf 74 80 73 91 – E-post post@lvg.no 
Blomsterbutikk og gartneri på Frosta. Utsalg av blomster, grønnsaker, interiør og 
gaveartikler. Bringer Frosta-Åsen.
Wikdahl Gartneri ligger i Nordsivegen 190 på Levangernesset. Telefon: 990 32 594

Besøkssteder
Ringve botanisk hage. https://www.ntnu.no/museum/ringve-botaniske-hage
Svinvik arboret - Nordmøre museum. Rhododendronblomstring: https://www.nord-
more.museum.no/besÃ¸k-oss/surnadal/surnadal-svinviks-arboret
Klemetsaunet kolonihage - http://klemetsaunekolonihage.no/ 
Rykkja Parsell og Kolonihage – Skatval – Se egen Facebookside: https://www.facebook.
com/pages/Rykkja-Parsell-Kolonihage/204552089580011
Mikkelhaug gård: http://www.mikkelhaug.no/
Urtekilden – Fagerhaugvegen 55 – 7340 Oppdal - E-post: urtekilden@oppdal.com

GARTNERI SOM KAN ANBEFALES
OG BESØKSSTEDER

http://www.drivstua.no/
www.hammerplanteskole.no
http://laankegartneri.no
http://www.ekragartneri.no
http://www.vikengartneri.no/om-oss/
alm@dmmh.no
alm@dmmh.no
https://www.nordmore.museum.no/besÃ¸k-oss/surnadal/surnadal-svinviks-arboret
http://klemetsaunekolonihage.no/
http://www.facebook.com/pages/Rykkja-Parsell-Kolonihage/204552089580011
http://www.facebook.com/pages/Rykkja-Parsell-Kolonihage/204552089580011
http://www.mikkelhaug.no/


ORKDAL HAGELAG

Styret
Nestleder:             Åse-Liljan Berg – ase.liljan.berg@gmail.com
Kasserer: Guri Hovdenak – guri.hovdenak@hotmail.com
Sekretær: Maud Klingan Martinsen – maudklma@hotmail.com
Styremedlem:  Bente Torjuul – bentetorjuul@me.com 
Styremedlem:  Synnøve Storsand – synne.storsand@hotmail.com   
Styremedlem:  Ann Joan Gjevik
Styremedlem:  Rita Storheil

Program
9.mars kl.18.00:  Vårmøte - Tema for møtet kommer ved senere annonsering.
24. mai:  Handledag for medlemmer Hageland Wormdal
1. juni, kl.18.00: Grønt loppemarked på Tusenårsstedet, Fannrem
18. juni:  Hagelagstur til Stjørdal/Selbu
22. juni:  Hagevandring
Mai/juni: Handledag Å Gartneri
22. august: Hagevandring
12. okt, kl.18.00: Årsmøte

mailto:ase.liljan.berg%40gmail.com?subject=
mailto:guri.hovdenak%40hotmail.com?subject=
mailto:maudklma%40hotmail.com?subject=
mailto:bentetorjuul%40me.com?subject=
synne.storsand@hotmail.com


STOKSUND HAGELAG

Styret
Leder:                 Rigmor T Hosen - rigmorhosen@hotmail.com
Nestleder:  Tove Solberg - Mobil:40461061 - tojoso@online.no
Sekretær: Laila Refsnes - laila.refsnes@afjord.kommune.no
Styremedlem:   Monica Moflag Haugdal  – mohaugda@online.no
Styremedlem:  Solgunn Bratberg – Solgunn.bratberg@hotmail.no

Program
9. feb. kl. 18: Hos Laila Refsnes «Hagefruenes aften».  Vi pynter oss, koser oss med  
  mat og vi kjører en Quiz. Startskuddet for årets lotteri på Vipps.
9.mars kl. 17.30: Stoksund trygdepensjonat. Blomsterbingo. Sosialt samvær med 
  beboerne. Vi serverer kveldsmat.
20.apr. kl.17.30: Ute i naturen. ”fra knoll til blomst” 1.akt. Vi planter Georgine. Utlevert  
  knoll for planting av Rigmor.
  Kromhaugen av lagets krumspring. Planlegging av årets hagelagstur.
1. – 5. mai: «Vi rotter oss sammen» del 1. Sett en potet i bøtta de.
7. mai kl. 18: ”Blåtur” Ingen vet hvor ferden går.
18. mai kl. 16-18: Hageland Åfjord - «Grønn glede Grønn shopping». 
  Vi lar shoppinggenet komme frem. Hygge med kaffe 
  og kaker underveis. Monica bursdag.
1. jun. kl. 18: Stoksund Trygdepensjonat. ”I det kunstneriske hjørnet”. 
  Linda leder an, og kunst til hagen skapes.
8. jun. kl. 17.30:  Stoksund trygdepensjonat. ”Vårdag” Vi planter i kasser og krukker, 
  og pynter opp uteområdet.
11. jun. kl. 10.30
 – 14.00 Joker.  ”Møt et hagelag nær deg”. Plantemarked med lodd og servering av  
  vafler til folket.
16. til 19. jun. el. 23. til 26. jun. Hagetur
24. aug.   Kiran. ”Hagen på haugen, hagen i fjæra”. Vi besøker Guro Maaø  
  Nilsen. Se mer på Dyrkbart på Instagram for bilder.
07. sep.kl.18  ”Vis meg din Georginers fargeprakt og utstråling”. Lykkes vi med  ”fra  
  knoll til blomst”. Høst i hagen og solnedgang. Hos Rigmor.
September.  ”Vi rotter oss sammen del 2”. Åfjord hagelag bestemmer tid og sted.
19. okt. Kl. 18  Årsmøte på Langstranda 42. Årsmøtesaker.

mailto:rigmorhosen%40hotmail.com%20?subject=
tojoso@online.no
mailto:laila.refsnes%40afjord.kommune.no%20?subject=
mailto:mohaugda%40online.no?subject=
mailto:Solgunn.bratberg%40hotmail.no?subject=


Styret
Leder:                 Kari Kveseth  -  kari.kveseth@miljodir.no  - tlf.98966504 
Styremedlem:  Marit Brovold
Styremedlem:  Trude Gry Skylstad
Styremedlem:  Rigmor Dahle - rigmord@gmail.com - tlf.45428112 
Styremedlem :  Vibeke Valstadvald - vialstadvald@yahoo.com 
Styremedlem:  Unni Vorvik - unnivor@online.no - tlf 97597192
Kasserer:  Heidi Kvaløy  

Program
16. Februar: Medlemsmøte kl.19. Tema: Forkultivering av planter. Tips til såing,  
  jord, bruk av lys mv. Sted: Ringve
16. mars:  Medlemsmøte kl.19. Tema: Stueplanter. 
27. april:  Medlemsmøte kl.19. på Ila Frivillighetssentral.
Mai:   Planteloppis på Bryggerekka Bruktmarked. Nærmere tidspunkt 
  annonseres på Hagelagets Facebook og på e-post til medlemmer.
15. juni:   Hagevandring på Falkenborg gård. Oppmøte kl. 18.
  Det vil i juni også bli arrangert en dagstur til Fosen med diverse hage 
  besøk. Nærmere informasjon kommer på Facebook og på e-post til  
  medlemmer
17. august:  Hagevandring. Nærmere sted og tidspunkt annonseres på Hagelagets  
  Facebook og på e-post til medlemmer.
21. sept:  Medlemsmøte kl.19. Tema: Høstens grøde.
19. okt:  Årsmøte kl.19. 
23. nov:   Medlemsmøte kl.19. 

Nærmere informasjon om sted blir sendt ut på mail og FB.

TRONDHEIM HAGELAG

mailto:kari.kveseth%40miljodir.no?subject=
mailto:rigmord%40gmail.com?subject=
mailto:vialstadvald%40yahoo.com?subject=
mailto:unnivor%40online.no?subject=


Styret
Leder:   Elin Hovde  - 95916074 - hovdeelin291@gmail.com
Studieleder:  Anne Nygård -  Tlf 48291077 -  e-post: anneenygard@gmail.com
Styremedlem:  Monica Eide Leirvik - Monica@dalebro.no - 97721227
Styremedlem :  Anne-Lise Pedersen- anne-lise1964@hotmail.com - 95183630
Varemedlem:  Gerd Grøtan - gerd.grotan@gmail.com - 90674124
Sekretær:  Hild Kirkbak - hkirkbak@online.no - 91812957

Program
16. feb kl. 18: VÅRMØTE Hageland, Bjugn
  Tema såing og stell av småplanter. For medlemmer.
16. mars:  BOKASHI-KURS vi holder det litt åpent med dato for å kunne tilpasse  
  til kursholders ønsker. Aktivitetssenter/Kultursenteret?
  Anne tar kontakt med Bokashi-Norge om kursholder.
30.apr. kl 12-15: SÅDAG FOR BARN, kanskje vi kan lage seljefløyter? Meieriparken 
21. mai fra kl 12: HAGEVANDRING I EN VÅRHAGE hos Anne Nygård, 
  Tiltremsveien 39, 7168 Lysøysund
28. mai.   HANDLEDAG PÅ BERG GARTNERI Vi kommer tilbake med mer info.
11. juni kl. 12: HAGELAGSDAG – MARKERING AV VÅRT 50-ÅRS JUBILEUM 
  Meieriparken
   - planteloppis
   - aktiviteter for barn: «Bind deg ein blomekrans»
   - Foredrag: om Hagelagets historie 
   Daniel Johansen, om Barokkhagen på Austrått m.m.
18. juni:  TUR TIL INDRE FOSEN
    - Hagebesøk
    - Skulpturhagen, Skaugdalen
    - Gartneri
  Detaljer og logistikk planlegger vi senere
Juli:  HAGEVANDRING
20.aug:  BLOMSTERSHOW, Uthaugsgården.
September: SOPPTUR, vi kommer tilbake til dato og sted.
19.okt kl. 19: ÅRSMØTE Aktivitetssenteret
30. nov:  JULEMØTE Hageland Fosen, Bjugn kl 18.00. Bare for medlemmer.

ØRLAND HAGELAG

mailto:hovdeelin291%40gmail.com?subject=
mailto:anneenygard%40gmail.com?subject=
mailto:Monica%40dalebro.no?subject=
mailto:anne-lise1964%40hotmail.com?subject=
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mailto:hkirkbak%40online.no?subject=


Styret
Leder:                 Torunn S. Forfod - torunnforfod@yahoo.no
Sekretær: Liv-Unni Johansen
Styremedlem:   Nella Mandal 
Styremedlem:  Gro Hilde Kvernland 
Styremedlem:  Greta Selnes
Varemedlem:  Line Nebb 
Varemedlem:  Anita Aune

ÅFJORD HAGELAG

mailto:torunnforfod%40yahoo.no?subject=


Om du skal dele en staude er det lurt å vente til den er avblomstret. De vårblomstren-
de staudene er for lengst avblomstret og kan i utgangspunktet deles eller flyttes hele 
høsten. Det er selvfølgelig en fordel om de rekker å etablere seg på sitt nye voksested 
før telen setter inn. Stauder har lett for å “vokse i ring”.

Grunnprinsippet er enkelt: du spar opp stauden, legger 
den på siden, og ser og kjenner på den. Litt ettersom 
plantens rotsystem så kan du velge mellom å trekke eller 
brekke fra hverandre røttene, skjære med kniv, skjære 
med spaden, eller i ekstreme tilfeller bruke øks. Når du 
håndterer planten så er det best å holde der hvor røtter 
og blader møtes. Forsøk å dele der det er naturlig svake 
bindepunkt, vær bevisst på at hver nye plante skal ha 
både rot og blad.
Husk: Plantene tåler mye mer enn du tror. Jeg har sett 
flere ferske hagere bli skremt når de ser erfarne dele 
stauder, det kan se temmelig brutalt ut ;) Så kast deg ut i 
det. Den som våger vinner, og lærer!

Dette er egentlig tre planter, som har formert seg. Kan deles opp i mange-mange fine 
planter.

Det er noen blomster som er gjengangere på «hvilken blomst er dette» spørsmål og 
duppsoleie er en av dem. Det er en blomst som er relativt vanlig, og veldig sjelden. 
Vanlig fordi den finnes i mange gamle hager, spesielt nordpå, sjelden fordi den omtrent 
ikke er å finne i butikker.

Duppsoleie er flerårig, men visner helt vekk etter blom-
string. Det er derfor smart å plassere den et sted du ikke 
spar og styrer så mye ellers vil du fort grave de opp ved en 
glipp på høsten.
Planten er godt egnet til å dele og ettersom den er sjelden 
i salg så er det den enkleste måten å få tak i planten på. Jeg 
har to små planter i hagen som jeg fikk av en gavmild leser, 
heldige meg! Nå venter jeg spent på at de skal legge på seg 
slik at jeg kan få en lavtliggende sky i bedet :)

Fra Moseplassen.

DELING AV STAUDER



Ringve botanisk hage: http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske

Svinvik arboret - Nordmøre museum. Rhododendronblomstring: 
   http://broskehagen.no/svinvik-arboret

Klemetsaunet kolonihage:http://klemetsaunekolonihage.no/ 

Rykkja Parsell og Kolonihage – Skatval – Se egen Facebookside: 
   Facebook.com

Mikkelhaug gård:  http://www.mikkelhaug.no/

Urtekilden:  Fagerhaugvegen 55 – 7340 Oppdal - 
   E-post: urtekilden@oppdal.com

BESØKSSTEDER

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske
http://broskehagen.no/svinvik-arboret
http://klemetsaunekolonihage.no/
https://www.facebook.com/pages/Rykkja-Parsell-Koloni				hage/204552089580011
http://www.mikkelhaug.no/
mailto:?subject=


STOKKSUND «Vi rotter oss sammen» 

Det har blitt en tradisjon dette. At Stoksund, Åfjord og Osen hagelag har felles potet-
konkuranse. Vi setter hver vår potet i ei bøtte 1. mai og så møtes på høsten. Lagene 
roterer på hvem som arangerer.
Vi starter med middag og så er vi i konkurransemodus. 
Team Osen, team Åfjord og team Stoksund. Konkurerer i 5 kategorier:

Størst vekt
Flest poteter
Største potet
Minste potet
Rareste potet

Uavhengige Dommere utfører jobben med stødig og rettferdig innsats. 
Til slutt blir det premiering, lotteri, kaffe, dessert,  masse latter og hyggelig samvær.

AKTIVITETER HAGELAG



ØRLAND 

I fjor var det hagelaget som restaurerte og vedlikeholdt reformasjonsbeddet ved Ør-
land kirke.(Lutherrosen) Oppdraget fikk vi fra kommunen v/Kultursenteret og laget fikk 
4950 kr for det.

Så er det et bilde fra vårt blomstershow i fjor, og et fra min hage med liljen “Big Broth-
er” i front.

AKTIVITETER HAGELAG



Redaksjon: Guri Ro
Produksjon: Infintiv v/Erik Børseth



www.magicalhydrangea.com            
       magical_hydrangea

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.



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

—



 
 

Følg Hageselskapet  
og hagelagene våre 
i sosiale medier.

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.  

Velkommen til oss
Hageselskapet – vi deler hageglede, inspirasjon 
og kunnskap. Meld deg inn og bli en del av vår 
spennende, grønne verden!

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

Se våre   
filmer om 
grøntfaglige 
tips og råd

Hageselskapet er 
på youtube.com
/hageselskapet

HAGESELSKAPET   Inspirasjon   •   Kunnskap   •   Hageglede

KONTAKT 
VÅRE 

EKSPERTER 
Alle medlemmer 

får personlig svar

Du får
10 utgaver

 i året!

Snakk gjerne 
med oss på 
Hageselskapet

Hageselskapet er på 
Instagram: @hageselskapet 
Emneknagg #hageselskapet



 
 

 Bli medlem og 
velg en av disse 
fine bøkene 
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!

HAGESELSKAPETS
NYHETSBREV 

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.

Velkomst-
gave til nye 
medlemmer



Vien Compagniet 

DETALJ OG ENGROS
www.viencompagniet.no
69 83 88 50
90 98 98 63

Burgon&Ball hageredskap
Corona hageredskap

Haws vannkanner
Bradleys hageforklær

Gold Leaf hagehansker
Corrymoor sokker

Muntons plantestøtter
Nutscene jute hyssing

Vigo eplepresser
HugRug matter

H
AGESELSKAPET

MEDLEMS-
FORDEL



Annonse

Showrom og hentelager i Horten - ring for avtale!
www.teamhenriksen.no - post@hortense.no 
Tlf. 906 11 321 eller 906 98 915

Mer

informasjon 

på våre

hjemmesider.

J o r a k o m p o s t varmkomposter

den beste jorden lager du selv!
√  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

* ulik praksis i de forskjellige kommunene

Følg oss på 
FaceBook.

Se � lm!
Markeder blir 
annonsert her.

Fra matavfall

til beste jord!

H
AGESELSKAPET

MEDLEMS-
FORDEL



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.

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.


