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Da var plutselig sommeren over for i år og 

vi går i gang med medlemsmøter igjen. 

Håper alle har hatt en fin sommer og kost 

seg med blomster og planter både i hagen 

og på balkongen/verandaen sin. 

MEDLEMSMØTE 

På førstkommende medlemsmøte så 

kommer Knut Auke og skal holde et 

foredrag om Hortensia og andre litt 

uvanlige busker og trær. 

Knut er gartner og daglig leder på 

Hesleberg Gartneri. Hesleberg gartneri er 

en familiebedrift som har sin opprinnelse i 

1924. Gartneriet holder til i 

Heslebergveien 16, 1390 Vollen.  

Han er godt kjent i rosemiljøet for å ha et 

stort utvalg av roser, men Knut har også 

lang erfaring med andre bukser, trær og 

stauder. På denne kvelden skal han snakke 

om hortensia - både vanlige og noen mer 

uvanlige sorter. I tillegg vil vi bli presentert 

for andre uvanlige busker og trær som kan 

være spennende innslag i hagen. Så her er 

det bare å glede seg. 

Hvis du er interresert kan du ta en titt på 

nettsiden deres her: https://hesleberg.no/ 

De er også å finne 

på Facebook og Instagram. 

 

  

 

Neste arrangement:   

14.09.2022 kl. 19:00 

Hvor: Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien,  

2019 Skedsmokorset 

PROGRAM 2022: 

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, 

Frøbytte 

23.11.2022 JULEMØTE; Foredrag: 

"Tilbake til barndommens 

vinter og jul" v/Tellef Lund 

 

 

https://hesleberg.no/
https://www.facebook.com/HeslebergGartneri/
https://www.instagram.com/hesleberg_gartneri/


JUBILEUMSTUREN 

Sist gang vi møttes var på jubileumsturen 

til Stavanger og Flor & Fjære. En 

uforglemmelig fin tur med en gjeng blide, 

glade og blomster elskende damer på tur.  

Besøket på Flor & Fjære var helt magisk. 

Det var så vakkert der. For en arbeids-

innsats den familien har lagt ned der. For 

det er en familie som har bygd opp hele 

den store fine blomsterparken som ligger 

der. I 1965 kjøpte Else-Marie og Åsmund 

Bryn eiendommen på Sør-Hidle. Da var det 

helt bart og forblåst der. De ønsket i 

utgangspuntet tenkt å kjøpe seg et sted 

der familien kunne slappe av og komme 

seg bort fra det krevende arbeidet på 

gartneriet på Jåttå i Stavanger. De bygde 

først en liten hytte der og brukte stedet til 

å slappe av og fiske. Men i 1988 så bygde 

de en ny hytte og da flyttet Åsmund mer 

eller mindre permanent ut på Sør-Hidle. 

Kona Else-Marie var igjen i byen og jobbet 

i gartneriet. Men etter hvert syntes 

Åsmund det ble ensomt å bo der alene. Så 

derfor begynte han å produsere planter på 

øya slik at kona kunne komme ut og jobbe 

sammen med ham. De startet med å 

plante mye snittstauder og nyttevekster. 

Og etter hvert ble det mer og mer. Når 

Åsmund flyttet ut på Sør-Hidle, så overtok 

sønnene driften av gartneriet på Jåttå. 

Etter hvert så fant sønnene ut at de ville ta 

med seg kunder med på kundeturer ut på 

øyen til faren og moren deres. Og det ble 

veldig populært. Så derav startet ideen om 

å lage konseptet som fikk navnet Flor & 

Fjære. I 1994 ble det bygget en serverings-

terasse og i 1995 var første året de åpnet 

opp for gjester. 600 personer besøkte 

stedet den sommeren. Men nå er det ca. 

35 000 som gjester Flor & Fjære hver 

sommer. Hagen har gjennomgått store 

forandringer fra 1995 til i dag. Fra 5 mål 

som Åsmund opparbeidet til 50 mål med 

planter, stier og fossefall i dag. I starten 

var det bare èn hage mens i dag kan 

besøkende gå igjennom elleve hager. Alt 

bygget opp og planlagt av brødrene Olav 

og Åsmund jr. med familiene deres. I dag 

er det faktisk 3. generasjon, Olav’s sønn 

Endre og kona Hanne som har overtatt 

driften av Flor & Fjære.  

På medlemsmøtet den 18. januar 2023 

skal vi vise frem bilder og fortelle mer om 

fantastiske turen vi hadde til Flor & Fjære. 

Så vi lar det ligge der til i januar.  

 

 



 

Om noen har saker til årsmøtet må det 

sendes til Skedsmo Hagelag på e-post: 

skedsmohagelag@hotmail.com innen 

søndag 2. oktober 2022. 

 

HUSEBYMARKEDET 

Forrige helg hadde vi en liten stand på 

Husebymarkedet. Vi prøvde å verve noen 

nye medlemmer og solgte noen små 

planter. Særlig spragle/Coleus er veldig 

populære. Om vi klarte å verve noen nye 

medlemmer er litt mer usikkert. Men alle 

nye medlemmer er velkommen til oss. 

Skedsmo Hagelag har en egen nettside 

under Hageselskapet, den finner du 

ved å klikke på linken under eller søk 

etter Skedsmo Hagelag på nettet: 

https://hageselskapet.no/akershus/ske

dsmo/ 

Følg oss på Facebook! Vår NYE 

Facebook side 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 trykk Følg og følg med!

 

Innkalling til årsmøte i 

Skedsmo Hagelag 

Når: 

Onsdag den 19. oktober 2022. 

Kl. 18:00 

Hvor: 

Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien  

2019 SKEDSMOKORSET 

 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av saksliste 

2. Konstituering 

- Valg av møteleder 

- Valg av referent 

- Valg av person/personer til å signere 

protokollen 

3. Godkjenning av driftsåret   2021/2022 

4. Godkjenning av regnskap 

5. Godkjenning av budsjettforslag 

6. Valg av styre, revisor og valgkomite 

7. Presentasjon av program for 2023    

8. Eventuelt 

 

😊
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