
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 fremmas 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  

via hjemmesiden 
www.norskroseforening.no 

 
Følg Norsk Roseforening på 
Facebook og meld deg inn i 

Facebookgruppa vår sentralt 
og gjerne lokalt i Norsk 

Roseforening avd Østfold. 

http://www.norskroseforening.no/


Norsk Roseforening     
avdeling 
Østfold 
 
er en lokalavdeling som dekker Østfold, 
og søndre del av Follo. Norsk 
Roseforening avdeling Østfold ble 
opprettet i 1985. 

  
 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 
27. Januar kl.18.30 Årsmøte 
Foredrag Anne Berg fra Lunds Gartneri. 
Medlemsmøte 24.feb 2020 kl 1830 
Møtested Eldrebølgen. 
Medlemsmøte 23. mars 2020 kl 1830 -
Foredrag av Grethe-KarinHovde. Møtested 
Bøndenes Hus Råde. 
 
27.04.2020 Klippekurs Elingaard Herregård  
Væravhengig - Kurs i praktisk beskjæring av 
roser samt vårstell.  

 
Foredrag for Moss Husflidslag 13 mai 2020. Harald 
Bell Solaas ansvarlig -Sted Torderød Gård 
25.05.2020 medlemsmøte Bøndenes Hus Råde 
Foredrag ved Erik Skarphagen – fellesmøte med 
Moss og Rygge Hagelag.  
21.06.2020 – kurs i å lage stiklinger – sted Elingaard 
Herregaard-kursholder Dag Lyngar 
 
 Juni Handledag - Handleettermiddag hos Vestby 
Planteskole spesialrabatt for medlemmer i  
Norsk Roseforening avd Østfold på roser. 
 
Tur til Kalmar 26-28 juni 2020- Åpen for alle 
medlemmer i Norsk Roseforening prioritet til 
medemmer i Østfold 
Rosens dag Elingaard 5.juli 2020 Stand og salg av 
roser på Elingaard. Vi er tilstede for å svare på 
spørsmål og gi råd og vink til de som ønsker å ha 
roser eller allerede har roser. Vi vil ha roser for salg - 
10% i rabatt for medlemmer. 
Medlemsmøte 24.aug.2020 foredrag av «Blomster 
Lise» fra Hagen Vår(Lise Augensen) Bøndenes Hus- 
Tema Kreativitet i Hagen. 
 
Torderøddagene 29-30 aug 2020 - salg av roser fra 
egen salgsbod på Torderud Gård Moss (Jeløya) 
 
Medlemsmøte 28 sep.2020 Foredrag ved Kristin 
Margrethe Hovi – tema Roser og samplanting. 
Medlemsmøte 26.okt 2020 
Medlemsmøte 27.nov.2020 
 
Kontaktinformasjon 
Vil du vite mer om lokalforeningen, så ta kontakt 
med Ola H Storli, leder på tlf 906 29 209   

på epost  olastorli@gmail.com   eller 
roseforening.ost@gmail.com 
 

Facebook: Norsk Roseforening Østfold  
Facebook Norsk Roseforening avdeling 
Østfoldmøtearrangementer. 
Instagram Norsk Roseforening av Østfold 
 
Styret – består i tillegg av: 
Janne Jarsletta Halvorsen - nestleder 
Inger Anne Kilde storli -kasserer 
Elisabeth Jarsletta-Westlie - sekretær 
Harald Bell Solaas -styremedlem  
Gro-Elizabeth Berntzen– Varamedlem  
Wenche Iversen Varamedlem 
 

 
 
Medlemsmøter avholdes på “Bøndenes Hus”  i 
Råde -Adresse Mosseveien 6 Karlshus, Råde. 
Bevertning og loddsalg. Inngang 50 kr som dekker 
kaffe og 2 smørbrød samt 1 lodd i lotteriet. 
 
Norsk Roseforening avdeling Østfold har som mål 
å være den beste lokalforeningen i Norge med 
tanke på medlemspleie og aktivitetsnivå. 
Alle kan komme på møtene våre – som også er 
åpne for ikke-medlemmer.  
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