Kjære medlemmer
Vi sender deg giro for kontingenten, og håper du vil fortsette å støtte oss. Ved hjelp av
kontingenter og inntekter på arrangementer, kan foreningen gi betydelige økonomiske bidrag
til Arboretet og Botanisk hage på Milde, slik at det er mulig å gjøre områdene enda mer
attraktive for publikum.
Her er en oversikt over aktivitetene for 2018 (listen er ikke fullstendig og kan bli endret). Følg
med på e-post som blir sendt ut i forkant og på nettsidene: http://www.uib.no/arboretet og
http://www.arboretetsvenner.no/ og facebook.
Søndag 25. februar kl 1200 Søndag i Japanhagen.
Tirsdag 13. mars kl 1900

Vårmøte, Kjersti Bergesen: Hagedesign – før og etter. Fana
kulturhus, Nesttun.

Fredag 16. mars kl 1300

Komposteringskurs, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Fredag 13. april kl 1300

Poding av frukttre, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Søndag 22. april kl 1200

Lær å lage vegetariske matretter, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Lørdag 28. april kl 1100

Plantesalg i Arboretet.

Søndag 29. april kl 1200

Rhododendronvandring i artssamlingen i Arboretet.

Tirsdag 8. mai kl 1800

Mosevandring i Arboretet.

Tirsdag 15. mai kl 1900

Årsmøte i Arboretets venner, Blondehuset. Etter møtet blir det
foredrag av Tor Jan Ropeid: "Vår i hagen".

Fredag 25. mai kl 1300

Grønnsaksdyrking, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Søndag 27. mai kl 1200

Arboretets dag. Familiearrangement ved Blondehuset.

Lørdag 2. juni

Tur til Osterøy.

Søndag 3. juni kl 1200

Våryr Muséhage.

Søndag 17. juni kl 1200

Villblomstens dag.

Lørdag 7. juli kl 1200

Rosens dag, Rosariet i Arboretet.

Søndag 19. august kl 1200

Medisinplanter, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Søndag 2. september kl 1300

Soppens dag, Blondehuset.

Søndag 2. september kl 1200

Svartelisteplantene i Botanisk hage.

Søndag 9. september kl 1200

Høst i Muséhagen.

Søndag 30. september kl 1200

Hagefest i Botanisk hage.

Søndag 7. oktober kl 1200

Sopptur i Arboretet.

Søndag 14. oktober kl 1200

Potetdag, Kjøkkenhagen i Botanisk hage.

Tirsdag 16. oktober kl 1900

Høstmøte, Bjørn Moe: "Vårblomstring i Alicante-området i
Spania", Fana kulturhus, Nesttun.

Søndag 28. oktober kl 1200

Epledagen, Botanisk hage.

Søndag 2. desember kl 1200

Åpning av juleutstilling, Lystgården i Botanisk hage.

Første tirsdag i måneden kan du være med på en liten lunsjomvisning i Muséhagen sammen
med gartner eller botaniker fra hagen. Omvisningen starter kl 11:30 og varer i ca 30 min og tar
utgangspunkt i noe av det som skjer i hagen til en hver tid. Oppmøte er midt i hagen, utenfor
Gartnerboligen.
Datoer: 6. mars, 3. april, 8. mai, 5. juni, 3. juli, 7. august, 4. september, 2. oktober
Årringen kommer ut med et dobbeltnummer denne våren, og vil bli sendt ut seinere.
Har du e-post men ikke blitt registrert, send adressen til styret@arboretetsvenner.no og da vil
du motta mer informasjon om arrangementene og annen aktivitet i foreningen.

FOTOKONKURRANSE
Arboretets venner inviterer til fotokonkurranse, og reglene er som følger:
• Konkurransen er åpen for alle.
• Fritt motiv, men bildet må være tatt i Arboretet eller i Botanisk hage på Milde.
• Bilde må være tatt i 2017 eller 2018
• Inntil 3 bilder pr deltaker sendes til styret@arboretetsvenner.no innen 1. oktober 2018.
• Premiering: 1. premie kr 1200, 2. premie kr 800, 3. premie kr 500.
• Resultat av konkurransen annonseres på høstmøtet 16. oktober og på
nettside/facebook. Vinnerne blir kontaktet i forkant.
Vennlig hilsen
Fredrik M. Sørvig
Leder i Arboretets venner
e-post: fmsorvig@gmail.com

