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Hei kjære medlemmer! 
Da skriver vi mars og det lir imot vår. En 

hærlig tid vi går i møte. Naturen våkner til 

liv igjen og det titter snart opp små grønne 

spirer og blader i bed og blomsterkasser. 

Inne er det kanskje allerede begynt å titte 

opp spirer fra små potter og esker under 

plantelys. De ivrigste er nok godt i gang 

med å så nye planter. Ingenting er vel mer 

inspirerende og givende enn å se små frø 

spire og gro og bli fine planter og blomster 

etter hvert. 

På førstkommende hagelagsmøte den 8. 

mars får vi besøk av Ida Tindeskog fra 

Blomsterhagen på Abildsø. Hun skal 

snakke om Dahlia/Georginer. Hun vil også 

ha med seg en del knoller og litt av hvert 

til salgs. 

Vi prøver å få til en studiering om 

Dahlia/Georginer i 2023. Så hvis du er 

interresert i å være med i studieringen, bør 

du komme på møtet den 8. mars for å få 

med deg foredraget om Dahlia/Georginer. 

Det vil da være å regne som 

hovedforedraget hvor du vil få kunnskap 

om temaet. Og hvor du vil ha muligheten til 

å spørre en «ekspert» om 

Dahlia/Georginer. 

Neste arrangement:   

08.03.2023 kl. 19:00 

Hvor: Sten Menighetshus, 

Gjoleidveien,  

2019 Skedsmokorset 

PROGRAM 2023: 

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 

 

 



Bibliotekhagen på taket av 

Lillestrøm Bibliotek. 

Vi har fått en e-post fra Lillestrøm Bibliotek 

ang. at de vil anlegge en tak-hage på taket 

over Kaffemakeriet: 

«Hei Skedsmo Hagelag.  

Nye og flotte Lillestrøm bibliotek åpnet i 

slutten av august og kan skilte med en hage 

på taket!  

Bibliotekhagen er på taket av Kaffemakeriet 

mellom de to høye byggene som huser 

kulturskolen på den ene siden og biblioteket 

på den andre. 

Hagen består av tregulv og store kasser.  

Biblioteket ønsker seg et samarbeid med 

dere for beplantning og vedlikehold av 

kassene. 

Èn av kassene skal en barnehage besørge 

med dyrking av spiselige vekster.  

Vi har ikke kunnskap eller kompetanse 

selv til å holde hagen ved like og spør 

derfor om deres hjelp til dette. 

Etter deres råd og tips vil vi kjøpe inn 

spiselige vekster og ellers blomster og 

planter som kan passe. 

Vårt håp er at deres medlemmer vil 

synes det er spennende å plante ut, i 

tillegg til å komme innom jevnlig i 

sesongen for uttynning, beskjæring osv. 

I tillegg er vi veldig interessert i at dere 

benytter biblioteket til kurs, foredrag og/eller 

(åpne) møter. 

Dere kan da enten benytte Bibliotekhagen 

(med tilgang til vask rett innenfor) eller 

sceneområdet som har alt av teknisk utstyr. 

Biblioteket har et grønt fokus og da særlig 

med arrangementsrekka på mandager: 

«Grønne greier». Dette vil være en flott 

mulighet for dere til å vise fram laget og 

tilbudet deres. Vi står for promotering av 

arrangement. 

Temaer til kurs/foredrag som kan være 

interessante og som vi gjerne 

samarbeider om: 

-Ballkonghager (er jo så mange leiligheter i 

Lillestrøm nå. Tenk om Lillestrøm kunne bli 

kjent for sine grønne ballkonger?!) 

-Få med barn i hagearbeidet 

-Spiselig vekster i kasser og potter 

-Vinterhagen 

-Så frø inne tidlig 

-Frøbibliotek 

-Fermentering/konservering 

Vennlig hilsen 

Elisabeth Kjensli Johansen 

Bibliotekar, Lillestrømbibliotekene 

Jonas Lies gate 18 

2000 Lillestrøm 

Mobil: 457 01 408 

www.lillestrombibliotekene.no» 

 

Er det noen i Skedsmo Hagelag som er 
interessert i å delta på dette? Gi beskjed til 
noen av oss i styret om du gjerne vil være 
med å samarbeide med Lillestrøm 
Bibliotek om beplantning og vedlikehold 
av kassene i takhagen deres. Eller send en 
e-post til: 
skedsmohagelag@hotmail.com  

 

Planteloppemarkedet 3. juni 

2023 på Huseby Gård 

Hei alle medlemmer!  

Selv om det er vinter fortsatt er det ikke alt 

for lenge til hagen våkner til liv og det klør i 

hagefingrene.  

Bli med på årets store aktivitet i Skedsmo 

Hagelag – planteloppemarkedet!   

Har du lyst til 

• gi planter som du planter alene 

hjemme 

• eller leverer til andre for å bli pottet 

opp 

• være med på dugnader i andres 

hage 

• ha dugnad i egen hage 

• lære mer om å dele planter  

• bidra på annen måte, f.eks. 

transport av planter på loppe-dagen 

• jobbe på selve dagen, vi trenger 

mange hender 

1 – 5 eller mange planter – alt er fint.  

http://www.lillestrombibliotekene.no/
mailto:skedsmohagelag@hotmail.com


På dugnadene, 3-4 personer, jobber vi 

sammen. Hageeieren spar opp fra sin egne 

planter, og vi deler og planter i små potter 

eller i rengjort melkekartong som må ha 

huller i bunnen. Viktig: alt vi planter skal 

plantes i ny ren kjøpejord. Hagelaget 

dekker utgifter til jord. Hvordan skal vi 

plante? Plant den så fint i potta at du kunne 

ha lyst til å kjøpe den selv, en god plante. 

Deretter er det viktig å merke planten, med 

norsk og latinsk navn, og så må det meldes 

inn til hagelaget etter hvert slik at vi får 

oppdatert plantelista (e-post adresse 

kommer). Vi planter frem mot dagen, men 

siste uka blir for tett på for at plantene kan 

greie å rote seg litt og se frisk ut. 

Plantelista publiseres etter hver 

oppdatering på hagelaget sin hjemmeside 

(søk Skedsmo Hagelag) 

Å være med på dugnad er lærerikt og 

hyggelig – bli med! Du får alltid med noen 

planter fra dugnaden om det er noe du har 

lyst på.  

Å dele egne planter er lurt, noen stauder 

trenger å bli delt med jevne mellomrom så 

de bli fornyet. Et tegn er at de dør i midten 

når de ikke blir delt. 

Å være med på loppemarkedet er artig og 
felles innsats gir resultater – for en selv og 
for hagelaget!  

Du får også noen kroner tilbake for 
innsatsen og for leverte planter. Da kan du 
kjøpe noen nye planter så sortimentet blir 
fornyet etter hvert. 

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Else 

Borgaard på telefon 414 54 143. 

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  

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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Til slutt et lite sitat fra boken «EN LITEN 

BOK OM HAGEN» 

 

HÅP 

I all den oppskrift på lykke som jeg har 

sett, er «noe å glede seg til» en viktig 

ingrediens. Noe å glede seg til! Så rik 

den som dyrker sin hage … ja, alle som 

dyrker sin hage … er, når det gjelder 

denne spesielle ingrediensen. Det er 

nemlig alltid noe han gleder seg til, om 

det så bare er at de røde peonene skal 

stikke nesen fram om våren eller at 

luften skal fylles av skarp duft når 

frosten har rørt ved urteplantene om 

høsten.  

LOUISE BEEBE WILDER 

 

 

 

Håper å se deg på møtet den 8. mars. Ta 

gjerne med deg en venn eller venninde.  

Møtene våre er åpne møter for alle som 

synes hage, planter, blomster, såing og 

dyrking er gøy! Du trenger ikke å være 

medlem for å komme på møte. 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Skedsmo Hagelag 

 

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

