Norsk
Roseforening

Rosebladet

Medlemskap

.

Medlemskap i
Norsk Roseforening
kr 300 pr år
Medlemskapet inkluderer:

Norsk Roseforening
(NRF)
er en selvstendig og
landsomfattende forening, bygget
på individuelt medlemskap og
regionale foreninger.

Norsk Roseforenings
formål er å fremme kunnskap
om og interesse for rosedyrking.
Formålet fremmes gjennom
utgivelse av Rosebladet, faglig
virksomhet, og sosiale tiltak for
medlemmene.

Rosebladet utgis 4 ganger pr år,
og sendes medlemmene.
Norsk Roseforening har
lokalavdelinger og
kontaktpersoner over hele
landet.
For mer informasjon,

norskroseforening.no

•

Rosebladet 4 ganger i året.

•

Invitasjoner til møter, turer,
kurs og arrangementer.

•

Full tilgang til Rosebladet og
artikler på nett.
Meld deg inn ved å registrere
deg på vår hjemmeside;

https://norskroseforening.no/bli
-medlem/
Følg Norsk Roseforening på
Facebook og meld seg inn i
Facebookgruppa vår!

Norsk Roseforening
avdeling
Ringerike
er en lokalavdeling som dekker
Ringerike, Jevnaker, Hole, Lunner
og Modum kommuner.
Vi er en ny forening som ble
etablert i november 2016.

Program 2020
18.2 Årsmøte. Hvordan håndtere
soppsykdommer og skadedyr på roser.
Forslag på noen markdekkere i rosebedd.
28.3 NRF sentralt avholder årsmøte Ringebu
prestegard. NRF avd. Gudbrandsdalen er
vertskap. Info om prestegardshagen der.

Kontaktinformasjon
Vil du vite mer, velkommen å ta
kontakt med
Margareta Jacobsen, leder
mobil 99042648 eller
margaretajacobsen@online.no

23.4 Beskjæring av roser i regi av NRF avd.
Oslo og omegn. Triangelparken,
Frognerparken.
1.4 Roser og farger i forhold til omgivelsene.
Hagedesign i praksis. Foredrag og bilder ved
Hege Kristin Rønning.
26-28.6 Nordisk rosehelg i Kalmar i Sverige.

Engeltornrose
11.7 Rosens dag på Hadeland glassverk med
stand og salg av roser. Gode råd gis ved
planting og stell av roser m.m.

Avdelingen arbeider for å øke
interesse og kunnskap for
rosedyrking i ringeriksregionen.
Gjennom våre arrangementer
ønsker vi å dele entusiasme,
kunnskap og erfaringer.

Besøk i private hager, rosetur under
planlegging. Info om dette kommer.
Høstmøtet i er under planlegging.
Møtene starter kl 19.00.
Møtested er Arcaden, Storgaten 7, 3.etasje
sentralt i Hønefoss.

Martin Frobischer

