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Neste møte:
• Foredrag med Kari Schøyen om
hagedesign
• Stiklingsbytte
Når: 9. september Kl. 19:00

9. sept.

Hagedesign ved Kari
Schøyen. Stiklingbytte.

14. oktober

Årsmøte. Vi viser bilder
fra egne hager – frøbytte.

25. nov.

Julemøte: Foredrag med
Tellef Lund; «Tilbake til
barndommens vinter og
jul, da vinter var vinter og
jula varte helt til påske»

Hvor: Sten Menighetshus,
Gjoleidveien, 2019 Skedsmokorset

Hallo alle sammen, lenge siden sist.
Men nå får vi endelig begynne å ha
medlemsmøter igjen.
Det gleder vi oss veldig til.
Vi får besøk av Kari Schøyen som er
landskapsarkitekt MNLA.
Hun skal holde foredrag om
hagedesign og hageplanlegging.
Hennes spesialområder er: Private
hager, skolegårder og barnehager.
Endring av terreng, ny innkjørsel,
plassering av nybygg. Komposisjon
med form og farge, valg av materialer
og tilpasset beplantning.

Husk det er stiklingsbytte. Så ta
med deg stiklinger hvis du har.
Foto: Kari Schøyen

På forrige møte hadde vi besøk av
Blomster-Svein fra Lier. Han holdt
foredrag om Alunrot/Heuchera – en
fargesprakende hagefavoritt. Alunrot
blir bare mer og mer populært og det
er ikke så rart. Den er veldig dekorativ,
lettstelt og finnes i store variasjoner i
bladverket. Alt fra limegrønne til
mørkerøde og spraglete. Svein Åge
Opsahl – som han egentlig heter, delte
masse kunnskap og erfaringer om
Alunrot med oss.
Heuchera er en type saxifraga i
sildrefamilien. Den har eksistert siden
tidenes morgen, sa Svein og har ingen
«fiender». Den kan fint deles i 4 så har
du flere planter. Det beste er å dele
den om våren.
Det finnes også en type som heter
Heucherella, den er ikke fult så hardfør
som Heuchera. Den er sone 3, mens
Heuchera har i grunn ingen sone, den
kan dyrkes over hele landet.
Heuchera/Alunrot
- Er nøysom
- Vil ikke ha det for vått
- Liker seg i «dårlig» jord
- Fin å ha på kirkegården
- Men ikke glad i å stå i
selvvannings kasser
- krever svært lite både gjødsel
og vann
Han hadde også en liten regel vedr.
fargen på bladene og lysforhold:
Jo lysere farge på bladene jo mindre
lys vil den ha. Altså de med mørke
blader vil gjerne ha mer sol.
Han sa også at plantene skifter litt
nyanse på bladene etter daglengde og
årstid. Derfor er det lurt å ta bilde av
planten med plantekortet synlig så vet
du hva den heter.
De passert godt i en litt stor krukke
eller i bed, kan bli 30 til 70 cm. høy,
men pleier å bli like vid som høy.
Han har mer enn 80 varianter i
forskjellige farger i veksthuset på
Grette i Lier.

Vinterlagring av Alunrot i potter:
Legg potten på siden ute, gjerne på en
litt lun plass. De tåler fint vinter og
kulde.

Kilde: www.http://www.blomste-svein.com/

Du kan lese mer om Svein og Alunrot her:

http://www.blomste-svein.com/
og her på Facebook hvis du har det:

https://www.facebook.com/pages/category/
Interest/Blomster-Svein472098956182997/

Siden det ikke ble noen
sommertur til Blomster-Svein,
så oppfordrer vi dere til å ta
dere en tur på egenhånd i høst.
VELKOMMEN TIL
HELGEHANDEL I
GARTNERIET.
Åpent 10.00-18.00 også på
SØNDAGER
(LØRDAGER 10.00-16.00)
HIMMELSK BAMBUS, JULEROSER,
ALUNROT
Blomster-Svein,
Grette Gartneri
Nøstevegen 120, 3400 Lier
Tlf. 94179050

Vi driver nå og jobber med
PROGRAM for 2021.

Innkalling til årsmøte i
Skedsmo Hagelag
Når:
Onsdag den 14. oktober 2020.
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
2019/2020
4. Godkjenning av regnskap
5. Godkjenning av budsjettforslag
6. Valg av styre, revisor og
valgkomite
7. Presentasjon av program for 2020
8. Eventuelt

Har dere noen ønsker for
temaer?
Vi blir veldig glade for ønsker
og forslag.
Ta kontakt med en av oss i
styret eller på e-post:
skedsmohagelag@hotmail.com

Ønsker dere en fin høst,
så håper jeg vi sees på
møtet den 9. september.
Foto: Svein Åge Opsahl

