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.

•

Rosebladet 4 ganger i året.

•

Invitasjoner til møter, turer,
kurs og arrangementer.

•

Full tilgang til artikler på nett.

Meld deg inn på
http://norskroseforening.no

Norsk Roseforening har
lokalavdelinger og
kontaktpersoner over hele
landet.
For mer info. Se nettsiden

norskroseforening.no

Følg Norsk Roseforening på
Facebook.

Norsk Roseforening
avdeling
Vestfold
er en lokalavdeling som dekker
hele Vestfold.

Program 2020

en allsidig hage i skogen med bl.a. 150
rosesorter, 2 drivhus og hagedam.

Tirsdag 25.februar. Årsmøte, etterfulgt
av foredrag om historiske roser ved Ola
Lauritz Larsen.

Tirsdag 15.september. Medlemsmøte.
Torill Linnerud holder foredrag om
favoritter og erfaringer fra egen hage.

Mandag 9. mars. Møte i samarbeid
med Nøtterøy og Tønsberg hagelag.
Merk at møtet holdes på Borgheim
menighetssenter, Rektorveien 2A,
klokken 19.00. Knut Auke fra Hesleberg
gartneri kommer med roseforedrag.

Tirsdag 13. oktober. Medlemsmøte.
Høststell, erfaringer og gode råd.

Tirsdag 21.april. Medlemsmøte
hjemme hos Oliv Walla, Bautaveien 7,
Sandefjord. Oliv vil snakke om vårstell
og vise klipping av roser.

Avdelingen arbeider for å øke
interessen for rosedyrking, med
fokus på sorter som trives i vårt
klima. Gjennom våre
arrangementer ønsker vi å dele
kunnskap og erfaringer.
Møtene holdes på Skjeestua,
Stokkeveien 152, Stokke kl. 19:00
hvis ikke annet er angitt.

Søndag 24. mai Rosens dag er også i år
en del av arrangementet Hagenes dag
på Stokke Bygdetun.
Åpent fra kl.12.00-16.00.
Torsdag 25. juni. Hagevandring hos
Thor Landsverk. Han snakker om sine
historiske favoritter i hagen.
Oppmøtetid og sted annonseres
senere.
Tirsdag 28. juli, kl.19.00 Hagevandring
hos Inger Synnøve Vaaden, Skiensveien
78, 3277 Steinsholt. Inger Synnøve har

Tirsdag 17.november. Hyggelig samvær
med visning av bilder, roseprat,
formidling av erfaringer og Rosequiz.

Kontaktinformasjon
Vil du vite mer om
lokalforeningen, ta kontakt
med
Vigdis Myhre
tlf. 911 91 181
eller e-post: m-grav@online.no

