Program 2009 NRF avd. Gudbrandsdalen
Skrevet av Berit
onsdag 25. februar 2009 17:00 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:17

Norsk Roseforening avd. Gudbrandsdalen
Programmet vårt for 2009 er klart. Om du bor i overkommelig nærhet og har lyst til å se hva vi
driver med, er du hjertelig velkommen, som gjest eller nytt medlem. Ingen krav til kunnskaper
om eller erfaring med roser! Ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene for nærmere
veibeskrivelse.
I tillegg til møtene er mange av oss aktive i arbedet med å få den gamle prestegardshagen i
Ringebu på fote igjen. Prestegarden er et kultursted, bl. a. med kunstutstillinger om sommeren,
og etterhvert håper vi at hagen også skal bli en attraksjon. Vi fortsetter det praktiske arbeidet i
år. Noen av medlemmene arbeider også med å registrere og samle inn gamle hageroser i
distriktet, se henvisninger til «kom og vis» i møteplanen.
Møter og aktiviteter 2009
Onsdag 18. februar Kl 18.00 i prestegarden i Ringebu.
Årsmøte. Se egen innkalling.
Kl. 19.00 «David Austin og hans roseverden» Dag Lyngar holder foredrag om og viser egne
bilder fra et besøk sommeren 2008. Kaffe, utlodning.
Uke 1719
Registreringsgruppa samler inn rotskudd av registrerte, gamle roser. Meld deg gjerne på om du
vil være med på noen av utfluktene.
Lørdag 9. mai
Tur til Dag Lyngars hage på Kapp. Vårstell med demonstrasjon av beskjæring og planting av
roser.
Rosestiklingssalg (hvis stiklingene har greid den første vinteren).
«Spis roser i sommer». Oppskrifter og tips om bruk av roser i mat og drikke.
Ta med biteti! . Påmelding til styret før 1. mai.
Onsdag 2. juni kl. 19.00 i prestegarden
Roseminner fra Danmark og Frankrike, v. Kari Bentzen
NB! Informasjon om sommerens turer, mulighet til å melde seg på. Åpent for alle interesserte.
Kaffe, utlodning,
Lørd/sønd. 20.21. juni
Rosedagene i Freiaparken er rosesommerens høydepunkt. Program kommer i Rosebladet nr
2/2009. Henvendelse til styret sentralt eller til lokalavdelingen for nærmere opplysninger om
arrangementet, beskrivelse av reisemåte, m.m.
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Lørdag 4. juli
Busstur til Rosehagen på Tomb i Råde ved Moss. Vertsskap: NRF Avd. Østfold. Vi får bl.a. se
en bred utstilling av historiske roser, som settes opp spesielt for besøket. Medlemmer av
lokalavdelingen vil guide i anlegget og gi dyrkningsråd og tips. Vi får en unik mulighet til å se og
bli kjent med såvel 4500 roser, som ivrige rosedyrkere fra lokalavdelingene i nærområdet.
Unni Dahl Grue vil ha stand for Kom-og-vis-din-gamle-hagerose. Åpent for alle interesserte.
Påmelding til styret før 1.mai.
Lørdag 18. juli Kl. 11.00.
Rosens dag i Ringebu sentrum.
 Vi registrerer og prøver å identifisere gamle, ukjente hageroser.
 Stort salg av hardføre roser for bed og krukker, fra gartner Bjørke på Kvam.
 Roseutstilling/konkurranse; publikum kårer «Den vakreste rosen».
Konkurransen er åpen for alle som vil stille ut roser fra egen hage. Du kan stille ut i tre klasser:
Historiske roser. Moderne roser. Roser dyrket i krukke. Alle roser må ha hatt minst én
overvintring.
Onsdag 2. september
Kl 19.00 i prestegarden i Ringebu.
b]Stauder og urter som godt rosefølge[/b] Redaktør Tommy Tønsberg forteller.
Høststell i rosehagen. Kaffe, utlodning. Møtet er åpent for alle interesserte.
Onsdag 21. oktober
Kl 19.00 i prestegarden i Ringebu.
«Send rosene til værs!» Klatreroser for vårt klima, forskjellige måter å bruke dem på og
innretninger de kan klatre i. Vi viser bilder fra egne og andres hager. Kaffe, utlodning. Møtet er
åpent for alle interesserte.
Siste helg i november
Vi deltar på julemesse på Venaheim med salg av egne produkter.
Desember
Vi deltar på julemarked på Rudi gard i Sør-Fron med salg av egne produkter.
Kontakt: Berit Sand 454 33 509
Randi Blakarstuen 61 28 04 59 / 970 82 513
Karen Røhr Steine 61 28 04 96 / 951 60 560
Kari Bentzen 905 18 333
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