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Hei kjære medlemmer! 

GODT NYTT ÅR! 
Håper alle har det fint i det nye året og er 

klare for et nytt hageår med Skedsmo 

Hagelag. Vi skal starte året med å mimre 

tilbake til den fine jubileumsturen vi hadde 

til Flor og Fjære i juni i fjor. Vi skal vise en 

bildekavallkade og alle som var med får 

muligheten til å fortelle det de opplevde og 

husker fra turen. Så dette blir en rolig start 

på året hvor vi koser oss med kaffe, kaker 

og gode minner fra turen vår. Det blir også 

utlodning som vanlig. 

Forrige medlemsmøte  

På vårt julemøte var vi så heldige at Tellef 

Lund, bosatt på Tjøme, tok turen til oss 

med et foredrag med tittelen 

Barndommens vinter og jul. 

Han er vokst opp i bymiljø i Telemark der 

gata var full av barn som lekte, og som 

brukte områdene rundt seg sommer som 

vinter. Vi fikk følge med alt de foretok seg 

og med alle forberedelser som ble gjort i 

hjemmet til jul og under julefeiring med 

stor familie. Han viste oss fantastisk fine 

bilder fra livet under hele året og i jula 

særlig, så her var det ikke vanskelig å finne 

stemningen. Bruk av naturen var de tett på, 

og alle opplevelser ble fortalt med 

Neste arrangement:   

18.01.2023 kl. 19:00 

Hvor: Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien,  

2019 Skedsmokorset 

PROGRAM 2023: 

18. januar Bilder fra turen til Flor & 

Fjære 

8. mars Foredrag om Dahlia 

v/Blomsterhagen på Abildsø 

12. april Så-møte sommerblomster 

21.-23. april Hagemesse NOVA 

Mai Handledag hos Myrvold 

3. juni PLANTELOPPEMARKED 

Juni Tur, info kommer senere 

20. sept. Foredrag om 

Brugmansia/Engletrompeter 

v/Joakim 

18. oktober ÅRSMØTE, Hvordan så 

staudefrø? Vi deler 

erfaringer om såing av 

stauder og kanskje sår vi 

noen frø også. 

Stiklingsbytte 

22. november JULEMØTE, foredrag om 

Roser v/Knut Auke, 

FRØBYTTE 

 

 



innlevelse og gode minner. Tenk å få 

komme ut i klare kvelder og få se 

stjernehimmelen. 

Sang og musikk er en del av jula, og en par 

ganger var han ikke snauere enn at han tok 

frem munnspillet og spilte for oss. Likeså 

fortalte han om at de som barn ble lest mye 

for, det er en ting vi må håpe barn også i 

dag får oppleve. Vi ble som barn igjen da 

han tok frem fortellingen om Marte 

Svennerud … hun som sa «Ittno knussel …» 

og tok dem alle sju etter at barna hadde 

spilt gnav om hvem som skulle få komme til 

Marte Svennerud. Et morsomt og 

stemningsfullt innslag i vårt julemøte. 

Ellers var han innom Jacob Breda Bull og 

hans fortellinger fra Prestegården i 

Rendalen, ja også fortellingen om 

Ulveslaget. En morsom og flott kveld for oss 

som hadde funnet veien til Skedsmo 

Hagelag denne kvelden. 

Kaffekomiteen disket som alltid opp med 

gode kaker og nytrukken kaffe, denne 

kvelden fikk vi julekaker og frukt på et fint 

pyntet bord med grønt fra egen hage. Takk 

for god og fin oppvartning.  

 

 

 

Studiering 

Vi prøver å få til en studiering om 

Dahlia/Georginer i 2023. Er det noen 

interesse for det? 

 

 

Minneord 

Et tidligere styremedlem, Anne Kari 

Glømmi, har forlatt oss. Hun ble bare 75 

år. 

Anne-Ka, som vi kjente henne som, var 

primus motor i Skedsmo Hagelag i mange 

år. Det var Anne-Ka som i sin tid startet 

Planteloppemarkedet. Hun var generøs 

og ga gladelig bort planter til «Loppa» og 

til de som var med på dugnader.  

Hennes kunnskap når det gjaldt blomster 

var enorm, og selvsagt måtte vi lære 

blomsternavnene på latin, så alle kunne 

forstå hvilken plante vi snakket om. 

Hun arrangerte turer til spesielle 

gartnerier som hadde masse «snadder». 

Anne-Ka var helt spesiell. 

Takk for alt du gjorde for oss. 

Hvil i fred. 

 

Else Borgaard 



Forberedelser til Planteloppa 

Vi oppfordrer alle til å begynne å samle på 

melkekartonger/juicekartoner eller andre 

kartonger til å plante planter i for salg på 

«Loppa». De må være skylt og rene. Klipp 

av to av hjørnene nederst på kartongen og 

brett den sammen så den ikke tar så stor 

plass for deg. 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING  

ETTER ÅRSMØTET DEN 19.10.2022: 

Leder:  

Joakim Bergkvist  Tlf. 984 68 998 

Nestleder:  

Anita Klevan   Tlf. 452 65 526 

Sekretær:  

Grete Ek   Tlf. 975 44 799 

Kasserer:  

Marit Skorstad  Tlf. 957 72 604 

Styremedlem:  

Ann Helen Trandal  Tlf. 400 29 922 

Styremedlem:  

Else Borgaard  Tlf. 414 54 143 

Styremedlem: 

Vivian Nygård  Tlf. 990 13 256 

 

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/skedsmo/ 

Følg oss på Facebook! Vår Facebook side 

finner du her: 

https://www.facebook.com/hagelagskedsmo 

 
 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Skedsmo Hagelag 

 

 

 

Hage Foredrag på Galleri 

Festiviteten, Eidsvoll Verk 

Vi er litt ivrige, og sparker i gang 

Hageåret 2023 allerede i Januar! I mai 

kommer den Store Hagefesten i 

Stallgården. Men først: Tomat og 

Hage damen Camilla Fredriksen er på 

Norgesbesøk, og kommer innom oss 

med foredrag om sitt hageliv i 

Skottland! 

Vi tror at dette blir den vitamin 

innsprøytingen vi trenger nå, og du er 

velkommen til å delta!! 

All informasjon finner du i 

invitasjonen som ligger som vedlegg! 

Hilsen Jorunn og Lissen 

TOMATER & SKOTSK LANDLIV 

Foredrag med Camilla Fredriksen 

1. februar kl. 18.00-20.30 

Billett: kr 250,- Vipps: 15461 

(Mathiesen Eidsvold Verk) 

Galleri Festiviteten, Sagveien 2, 

Eidsvoll Verk 

www.gallerifestiviteten.no 

 

https://hageselskapet.no/akershus/skedsmo/
https://www.facebook.com/hagelagskedsmo
www.gallerifestiviteten.no

