Den norske Rhododendronforening
avd. Øst
Kjære rhodomedlem
Våren nærmer seg med stormskritt selv om snøen fortsatt ligger i min hage er det
forhåpentligvis ikke lenge før vi kan beundre de første rhododendronene i egen eller andres
hager. I hvert fall har dere alle mulighet til å beundre, både visuelt og lydmessig, asaleaer og
Conny Assarsson. Han kommer for å vise oss at rhododendron kan nytes hele året og fortelle
om dyrking av rhododendron med hovedvekt på asalea. Conny har en fantastisk hage øst for
Göteborg i et klima som har mange likhetstrekk med et østnorsk innlandsklima. Benytt
denne spesielle anledningen til visuell nytelse og lær hva man få ut av asaleagruppen!
Foredraget er en del av vårt årsmøte som holdes

1. april kl. 1300 på Skullerudstua
Skullerudstua ligger sentralt sørøst i Oslo (gateadresse General Ruges vei 106) med grei
avkjøring (kryss 30 Abildsø, Skullerud mm) fra E-6 sørfra. Hold to ganger høye og inn på
Enebakkveien 600 m videre rett frem på Skullerudveien 1300 m og inn på General Ruges vei
og ned på parkeringsplassen. Plantasjen/Skullerud ligger rett ovenfor Skullerstua. Det er
meget gode parkeringsforhold og kort vei til Skullerud T-banestasjon. Videre stopper
busslinjene 76 og 79 like ved (Skullerudveien).

Parti fra Risholmen
T-banen (linje 3 til Mortensrud) har 15 min rute på lørdag. Reisetid til Skullerud fra Stortinget
(avg. 14, 29, 44 og 59 over hver time) er ca. 23 min.

Det blir enkel servering og utlodding av planter mm. Husk kontanter!
Inngangspenger kr 50. Vel møtt 1. april kl. 1300.
Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2016 (gjengitt i Lapprosen nr. 1 for 2017 s. 25)
5. Regnskap for 2016
6. Budsjett for 2017
7. Innkomne forslag
8. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
9. Valg av revisor
10. Valgkomite
Som det fremgår av punkt 7 – innkomne forslag – har medlemmene anledning til å sende inn
forslag til behandling på årsmøtet. Fristen for innsendelse av forslag er satt til 18. mars.

Vi minner også om det øvrige programmet før sommeren
19.-21- mai. Årsmøtehelg i Østfold/Frogn med bl.a. grillaften hos Johnny Engen (og ev.
henting av bestilte planter fra Rhododendronhaven), tur til Risholmen og besøk i hagen til
Øyvind og Kari på Nesodden. Påmelding senest 7. april, se Lapprosen 1/17 s. 24.
Lørdag 10. juni. Hagebesøk hos Kari Marie og Harald Aandstad i Solør. Det er utrolig hva som
er mulig å få til av rhododendron i et tøft innlandsklima. Sett av dagen. Nærmere
informasjon kommer i mai.
Dessuten er foreningen representert på Hagemessen på Lillestrøm 21.-23. april og på
Vårtreffet i Botanisk hage på Tøyen 28. mai med salg av mange spennende planter.
For styret i Rhodo Øst

Haavard Østhagen

