
Norsk 
Roseforening 
 

 

 

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 
.  

 
 

 

Rosebladet utgis 4 ganger pr år, 
og sendes medlemmene.  

 
Norsk Roseforening har 

lokalavdelinger og 
kontaktpersoner over hele 

landet. 
 

For mer informasjon, 

norskroseforening.no  

 

Medlemskap 
 

Medlemskap i  
Norsk Roseforening  

 kr 300 pr år 
 
Medlemskapet inkluderer: 
 
• 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 deg inn i 

Facebookgruppa vår! 
 

https://norskroseforening.no/bli-medlem/


Norsk Roseforening     
avdeling 
Romerike 

er en lokalavdeling som dekker 
Romerike, og søndre del av 
Hedmark. Den ble opprettet i 
2012 av roseentusiaster på Øvre 
Romerike. 

 

  
 
Avdelingen arbeider for å øke 
interessen for rosedyrking med 
fokus på sorter som trives i vårt 
klima. Gjennom våre 
arrangementer ønsker vi å dele 
entusiasme, kunnskap og 
erfaringer. 

 

Program 2020 
 

 

Onsdag 26. februar kl. 18.00 Årsmøte på Hvam 

vgs, Hvamsalléen 30, 2165 Hvam  

Kl. 19.00 Møte i samarbeide med Nes hagelag. 

Knut Auke har satt av kvelden 

 

23.-24. mai kl.11.00 – 16.00 Hagefest på 

Stallgården Eidsvoll Verk  

 

Søndag 14. juni kl. 11.00 – 16.00 Hagemarked 

på Kjos gård Ullensaker, Søkjosvegen 51, 2067 

Jessheim 

 

Tirsdag 16. juni Stiklingskurs kl. 18.00 hos 

Anne Kristine Moen, Morkvegen 6 1929 Auli 

 

Søndag 2. august kl. 10.00 – 16.00 

Plantemarked på Domkirkeodden, Hamar 

 

Tirsdag 22. september kl. 19.00 Høstmøte. Tid 

og sted annonseres senere. 

 

26.-27. september kl. 10.00 – 17.00 Kultur- og 

markedsdager på Blaker Skanse . 

 

 

 

Her er programmet vårt – 
interessert? 

 

Kontaktinformasjon 
 

Vil du vite mer om 
lokalforeningen, så ta kontakt med  
 

 

            inger.baaartvedt@gmail.com 
 

 
Engeltornrose 

 

 
Martin Frobisher 

 
            Følg oss på Facebook 

mailto:inger.baaartvedt@gmail.com

