ÅRSBERETNING for hageåret 2014/2015
Styret har i inneværende periode bestått av:
Siri A. Lindseth
Leder
Ulrika Wennberg
Nestleder
Margaretha Parmann
Sekretær og medieansvarlig
Jana Olsen
Styremedlem
Anita Carlstad
Styremedlem
Astrid Otterstad
Varamedlem
Sara Leinaas
Varamedlem
Arild Drolsum

Kasserer - har ikke vært medlem av styret

Ulrika Wennberg har hatt permisjon fra vervet dette året.
Medlemstallet var 297 pr. 01.09.14 og 281 pr. 01.09.15.
Deltakelse på medlemsmøter har variert fra 10 til 45 personer med et snitt på 25-30 fremmøtte. Møtene har
vært holdt på Menighetshuset på Nesodden.
I 2014-2015 har Nesodden hagelag hatt følgende aktiviteter:
21. september

Sopptur/foredrag med soppsakkyndig. Inspirerende og lærerikt, 25
deltakere.

Mandag 22 september

Årsmøte og høsttakkefest
Medlemmene bidro til en flott utstilling, det ble servert god mat med
mange smaksprøver. Utstillingsbordet bugnet av grønnsaker og bær og
mange forskjellige produkter, syltetøy, tørket sopp, chutney etc.

Ble servert suppe, brød, kaffe og kaker.
Noen delte erfaring med hvordan de hadde høstet og tilberedt sine
produkter.
Tilslutt utlodning av alle produktene de enkelte medlemmene hadde
tatt med.
Mandag 27 oktober
Mandag 24 november

Mandag 26 januar

Søndag 22 mars

Å leve det gode økologiske liv v/ Anne Marit Skovly fra Hvaler
gjestehage
Jan Erik Røer fortalte om foring av fugler og hvilke planter som er bra
for fugleliv og sommerfuglliv i hagen. Et flott og engasjerende møte.
Få deltakere (10), tror det kan skyldes at vi hadde et tilsvarende møte
året i 2013.
Frøbyttemøte. Bra møte. Hadde en liten presentasjon vedr. frøsåing.
Det var mye forskjellig frø som folk kunne ta med seg.
Flere til stede fortalte om sine frø og hvorfor de hadde akkurat de
frøene med seg. Mariann Myrer, leder av plantemarkedsgruppen, delte
ut et informasjonsskriv ang. plantemarkedet 24.05.14.med fine såtips
og annen informasjon.
Beskjæringkurs av busker og trær – teori og praksis v/ Lars Wiggen
12-14.00 i Margaretha Parmann sin hage.

Mandag 23 februar

En liten hage blir til v/ Judith Narvhus.

Onsdag 25 mars.

Samarbeidsprosjekt mellom hagelagene i Follo: fellesmøte i Ski,
Servicesenteret, Kirkevn. 3, Ski. Kl. 19.00.
Tema: Ommøblering i hagen- små knep som kan gi et mer spennende

og personlig uterom v/ Marit Næss

Mandag 23 mars

Jord og jordforbedring. Foredrag ved Helene Gallis fra Majobo.

Mandag 28 april

Pelargonia v/ Stig Hagemo. Hadde også salg av mange planter.

Lørdag 31. mai.

Plantemarked ved Rema 1000 ved Sunnaas kl. 10.00-13.30 i pøsende
regn, men med god stemning. vellykket og innbringende, godt utvalg
av flotte planter. Vi vervet flere nye medlemmer. 16 aktive
planteselgere.

Lørdag 6 juni

Sommertur til Østfold. Flott tur med 21 deltakere. Vi besøkte to
hager hvorav Anne-Marit Skovlys innholdsrike hage på Hvaler. Turen
gikk også innom Lund gartneri, flott sted med fine planter og
frittgående høner.
Åpen hage med plantebytte hos Siri Lindseth.

Søndag 28. juni
Mandag 31. august

I Oldemors hage, et flott og inspirerende foredrag ved Tellef Lund. Vi
ble tatt med til 1930-tallets hager på Tjøme.

Andre aktiviteter:
Deltakelse med stand på lokalmarked på Tangen i regi av Omstilling Nesodden/Nesodden kommune
Gjennomført studiesirkel støping i betong.
I betongstudiesirkelen var det 10 deltakere. Foregikk hjemme hos Siri Lindseth.
Kveldskurs med tema dyrking av grønnsaker med barn rettet mot foreldre, barnehagepersonale og
lærere. Flott og inspirerende kurs med 40 deltakere.

Vi deltok med 3 representanter på regionsmøtet i Follo der lagene deler erfaringer og gode ideer og
planlegger fellesmøtet i Ski.
Vi deltok med to representanter på Hageselskapet Akershus årsmøte.
Vi deltok med to representanter på lørdagssamlingen, en inspirasjonssamling for alle hagelagene i
Akershus.
Vi har gjennomført 3 dugnader i Fundingrudhagen på To gård. I år har det vært lite deltakelse
utenom styret. Vi har luket, plantet noen nye stauder, satt poteter og satt opp planteskilt.
Hagelagets styre har i perioden hatt 11 styremøter. Samarbeidet i styret fungerer godt.
Hagelaget har egen Facebookside og egen hjemmeside.

Styret i Nesodden hagelag takker hver og en for nok et flott hageår. Vi takker også alle som bidro
med planter til plantesalg og/eller deltok på dugnad i Fundingrudhagen. Vi vil gjøre vårt beste for at
også neste år blir fylt med gode og innholdsrike foredrag. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen
på alle arrangementer. Ta gjerne med en venn eller nabo på møtene!

Styret i Nesodden hagelag 03.09.15.
Margaretha Parmann

