
 

Program for lokallagene i NRF 2019 
 
 

Norsk Roseforening avd. Gudbrandsdalen 
   
Torsd. 13. juni kl. 19  Ringebu Prestegard. Foredrag med Gøril Fjellet 

Tema: Hun viser bilder og forteller om staudene i hagen sin. 
  
Midten av juni:   Ringebu Prestegard. Videreføring av stiklingsformering  

Vi møtes for å utveksle erfaringer med stiklingsformering og 
bruker det  
vi har lært til å lage nye stiklinger i år. 

  
Sønd. 30. juni kl. 12 og 14  Ringebu prestegard. Hagevandring 
 
 
Lørd. 6. juli kl.11-14  Paviljongen Ringebu sentrum. Rosens dag i Ringebu 

Salg av hardføre roser. Konkurranse om vakreste rose. 
Loddsalg. 

  
August:    Dagstur til Corien og Rienis hage. 
 
Sønd. 4. aug    Brøttum (programmet ikke endelig fastsatt) 

Besøk i en privat hage med mange rom og evt. en annen hage i  
nærheten - eller kombinert med besøk på seminar på 
Domkirkeodden. 

  
September:  Ringebu Prestegard. Kåseri gamle medisinplanter v/farmasøyt 

Randi  
    Blakarstuen. Tema: Planter brukt i medisiner fra eldre dager. 
  
Desember:    Julemarkeder i Venabygda og på Rudi Gard Julemarked  
 
 
 

Norsk Roseforening avd. Hordaland 
 
Tirsd. 23. april kl. 19  Fana Kulturhus, Småsalen. Foredrag av Daniel Ducroqc 
    «Rosenes historie i Frankrike gjennom slekten Descemet».  
Sønd. 26. mai kl. 12 – 16    «Arboretets dag» 
 
Lørd. 6. juli kl. 12 – 16 Arboretet. «Rosens Dag», med omvisninger i Rosariet ved 

Daniel Ducrocq og Per Harald Salvesen. Salg av sjeldne roser 
Fra Nautesund Plantesalg. 

 
Lørd. 13. juli kl. 12 Rosevandring i Bergen by v/Daniel Ducrocq og Eva Dyvik. 

Informasjon om møtested kommer i egen invitasjon. 
 



 

Lørd. 10. aug. kl. 12 Atle Fjæreide på Fjell, Sotra. Omvisning i hagen 
til Atle Fjæreide «En Rosehage ute med Havet». 

 
Lørd. 14. sept. kl. 12 Fana Kulturhus, Kultursalen. Foredrag med den 

danske rosespesialisten Knud Pedersen «Hvordan lykkes med 
roser? Den berømte danske rosespesialisten deler sine 
erfaringer med fokus på engelske roser og spinosissimaroser». 

 
 

Norsk Roseforening avd. Oslo og omegn 

Tirsd. 9. april kl.19 Nordpolen skole. Hans Nielsens Hauges gt. 1, Trikk 11,12,13. 
Åpent møte med OOR. Knut Langeland vil holde foredrag om 
historiske hager med stor vekt på roser. Knut Langeland er 
forfatter og fotograf innen hus, hage og kultur. Han har 
spesiell interesse for gamle hageanlegg og tradisjonelle 
hageplanter. 

Onsd. 10. april kl.18  Triangelparken i Frognerparken, Marit Jenssen vil demonstrere 
    beskjæring av roser. 

Tirsd. 7. mai kl.18 Hesleberg Gartneri, Vollen i Asker. Handledag hos Knut 
Auke. Her er det godt utvalg av roser. OOR vil servere kaffe 
og julekake. Vi tar gjerne en roseprat. 

Sønd. 30. juni kl. 11-16  Oslo Bymuseum, Frognerveien 67. Rosenes dag i regi av 
OOR. Her blir det roseutstilling og du kan stemme på din 
favorittrose. Det er omvisninger og mulighet for kjøp av roser 
og annet fint til hagen. Et hyggelig arrangement.  

Onsd. 3. juli  Grevegården 7, 1369 STABEKK. Hagevandring i Solfrid Cristina 
Hammersmark sin rosehage.Solfrid Cristina Hammersmark er 
tidligere leder av OOR. Hun har fått en rekke priser for sine 
roser. Hun har en hage som bugner av roser, vakker og 
innholdsrik. Bil: Ved besøk bes det pent om at du parkerer ved 
Stabekk. Det er litt dårlige parkeringsmuligheter her .  
Offentlig kommunikasjon: Buss 130 (Skoyen til stoppsted 
Terrasseveien) stopper nesten rett utenfor døren. 
Buss 150 (Bussterminalen i Oslo til stoppested Stabekk kino) gir 
deg 3-4 minutter å gå. Lokaltoget til Stabekk stasjon. 10 
minutter å gå.  

Tirsd. 22. okt. kl.19  Nordpolen skole. Hans Nielsens Hauges gt. 1, Trikk 
11,12,13. Åpent møte/Årsmøte med OOR. 
Anne Marit Skovly vil holde foredrag med tema: Hvordan 
inkludere roser i en økologisk hage og kombinere det med 
bievennlige planter. 
Anne Marit Skovly er daglig leder for Hvaler gjestehage. Det er 
en inspirasjons og demonstrasjonshagebruk med et økologisk 
kretsløp.            Følg med på: http://www.oslorose.com 

http://www.oslorose.com/


 

Norsk Roseforening avd. Ringerike  
 
Lørd. 16. mars kl. 12 Hadeland glassverk. Norsk roseforenings årsmøte 

hvor NRF Ringerike er vertskap. 
Tirsd. 9. april kl. 19 Storgaten 7, 3 etg. (Metodistkirkens lokaler). Medlemsmøte. 

Roser hele sesongen. Hvordan få dem å trives. Foredrag og 
bilder ved Grethe-Karin Hovde. Hun har lang erfaring med å 
dyrke roser og skrevet mange artikler i Rosebladet. 

 
Lørd. 15. juni  Hadeland glassverk.  Rosens dag.  Kom og lær mer om roser! 

Salg av roser, kåring av den vakreste rosen og rosequiz.  
 
 

Norsk Roseforening avd. Romerike 
 

Lørd/sønd. 25.-26. mai kl. 11-16. Stallgården, Eidsvoll Verk. Hagefest 
 

Sønd. 16. juni kl. 11-16 Kjos gård i Ullensaker, Hagemarked. Adresse: Søkjosvegen 51, 
2067 Jessheim. 

 
Tirsd 18. juni kl. 18   Åsvegen 45, 2133 Gardvik. Stiklingskurs hos Bodil Carlson.  

 
Sønd. 4. aug. kl. 10-16  Domkirkeodden, Hamar. Plantemarked. 

 
Lørd/sønd. 14.-15. sept.  Kl. 10-17 Blaker Skanse. Kultur- og markedsdager. 
 
 

Norsk Roseforening avd. Vestfold 
 
Tirsd. 12 mars kl 19 Vi får besøk av Eva Vike som jobber ved NMBU (Norsk miljø- 

og biovitenskaplige universitet) på Ås og har ansvar for rosefelt 
med prøvedyrkning av historiske roser. Hun kommer og 
forteller om dette arbeidet.   

 
Tirsd. 09.april kl 19 Medlemsmøte hvor temaet er vårforberedelser i hagen, 

selvfølgelig med roser i høysetet. 
 
Mand. 13.mai kl 19 Møte i samarbeid med Nøtterøy og Tønsberg hagelag. Merk at 

møtet holdes på Borgheim menighetssenter, Rektorveien 2A, 
klokken 19.00. Solfrid Christina Hammersmark, som vi hadde 
besøk av i fjor, kommer og holder foredraget «Design med 
roser – bruk av roser i inn- og utland» 

 
Sønd. 26.mai kl 19 Rosens dag er i år flyttet til Stokke Bygdetun og blir en del av 

arrangementet Hagenes dag. Åpent fra kl.12.00-16.00. 
 
Tirsd. 2.juli kl 19 Hagevandring hos Ingrid og Niels Christian Thurmann Nielsen, 

Damgata 11 i Åsgårdstrand. Ingrid og Niels Christian ønsker 
velkommen til en rikholdig hage hvor det også er plantet et 
stort utvalg roser. Hagen ble startet opp i 2011 og er fremdeles 



 

under opparbeiding og utvikling. I tillegg til å vise 
frem hagen ønsker de gode råd og tips. Det blir 
kaffe og noe å bite i.  (PS. Parker inne på 
eiendommen, god plass opp bakken, gaten er 
veldig trang) 

 
Tirsd. 10.sept. kl 19     Margareta Jacobsen. Leder Roseforeningen avd. Ringerike 

kommer og holder foredraget «Hva er det med roser som har 
fasinert i 4700 år?» 

 
Tirsd. 12.nov. kl 19  Hyggelig samvær med visning av bilder, roseprat, formidling av 
    erfaringer og Rosequiz. 
 
Møtene holdes på Skjeestua, Stokkeveien 152, Stokke hvis ikke annet er angitt. 
 
 

Norsk Roseforening avd. Østfold 
 
Tirsd. 19. mars  Hvordan lykkes med roser – gode rosevalg for best rosetrivsel. 

Toril Linnerud. Se Østfolds FB-side for nærmere informasjon 
 
Tirsd. 30. april Hydrogenfabrikken eller Elingaard. Klippekurs. Væravhengig. 

Bjørka må ha museører. Se Østfolds FB-side for nærmere 
informasjon 

 
Tirsd. 21. mai Skiptvedt og Spydeberg hagelag. Ola Larsen holder foredrag. Vi 

selger litt roser. Se Østfolds FB-side for nærmere informasjon 
 
Sønd. 30 juni   Elingaard. Rosens dag. 
 
Juni Handle-ettermiddag hos Vestby Planteskole. Spesialrabatt for 

NRF avd. Østfolds medlemmer. 
Juni/Juli Tur til Gøteborg. Se Østfolds FB-side for nærmere informasjon 

når tiden nærmer seg. 
 
6. eller 7. juli Tur til rosehager på Nøtterøy og i Andebu. Se Østfolds FB-side 

for nærmere informasjon når tiden nærmer seg. 
 
20/8, 17/9, 22/10 og 19/11 er satt opp for høstens møter. Se Østfolds FB-side for nærmere 

informasjon når tiden nærmer seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Norsk Roseforening avd. Agder Roseforum 
 
Onsd. 03 april kl 18  Vårmøte. Foredrag v/ Dag Lyngar der forteller 

om våre mest verdifulle Roser- Rugosaene og historiske roser. 
Tips til hvordan du kan lage dine egne roser helt gratis 

 
 
Lørd. 29 juni kl 11. Hagevandring lørdag hos Carl Havstad, Reddalsveien 298, 

Grimstad 
Vi avslutter dagen med besøk i hagesenter. 

 
 
Onsd. 03 juli kl 18.00   Rosens dag  
 
Oktober    Høstmøte. Dato og foredrag ikke klarlagt i skrivende stund 
 
Alle møter avholdes på Naturmuset og botaniske hage, Universitetet i Agder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          «Coral Dawn» Foto: Tonje Bru 


