
ÅRSRAPPORT
Grefsen Hagelag 2022

Innledning
Grefsen Hagelag er en del av Det norske hageselskap og arbeider i samsvar med organisasjonens 
visjon, vedtekter og arbeidsplan. Det norske hageselskap har som formål å fremme hageglede, 
bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det 
enkelte menneske, familien og samfunnet. 

Styret 
Styret ble valgt på årsmøtet 10.1.2021og har bestått av:

Styremedlemmer: Frøydis Helene Hauge, Anne Halse, Inger-Marie Helgerud, Marianne 
Syversen
Varamedlem: Solveig Holt

Styremøter
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2022

Medlemmer
Det var 216 medlemmer ved periodens utgang, en økning på 1 medlemmer siden 2021.  

Medlemsmøter/samlinger
I 2022 hadde vi lagt opp til 6 medlemsmøter. 4 på våren og 2 på høsten. En av samlingene på høsten 
var feiring av at Grefsen hagelag fylte 100 år dette året. 
I samme periode har det vært utført dugnader på beplantning i bydelen, Sverre Enevoldsplass og i 
parken ved krysset mellom Saturnveien og Gamle Kjelsås vei (gamle barneparken). 

Arrangementer 
22.03 22. Roser v/ Knut Auke fra Hesleberg gartneri på Vollen.  Det ble fullt hus der Auke ga 
utfyllende informasjon om ulike roser, herdighet, stell og beskjæring. 22 stk møtte

16.04.22  Årets faste program er beskjæring av busker og trær. Gartner Kjell Østerud demonstrerte 
og svarte på spørsmål og Anne Halse stilte sin hage til disposisjon. 12 stk? tilstede

10.05.22 Temaet var Urter og Gunda Djupvik informerte om ulike urter, bruksområder og lærte oss 
hvordan vi kan lage urtesalt og krydderblandinger. Underveis i presentasjonen lagde Gunda nydelig 
salat med hjemmelaget dressing med urter og pizza med hvit saus og urter. Det møtte opp 12 stk til 
møtet.

07.06.22 –  Felles tur til Hesselberg gartneri på Vollen. Vi kjørte med privatbiler. 

21.10.22 – Grefsen hagelag fylte 100 år i 2022. Dette feiret vi på Disen Gård. Hele huset ble brukt og
det ble servert nydelig mat og drikke. Alt innkjøpt fra lokale leverandører. Undervis ble det 
underholdt med fint sang til  gitarspill og mange flotte taler. Det var 26 stk med på feiringen.



15..11.2022– Årets julemøte fulgte tradisjonen. Det ble servert risgrøt, saft og pepperkaker. Gunda 
Djupvik var invitert som foredragsholder med temaet fuglemat. Hun viste hvordan man kan lage 
fuglemat bassert på frø, kjeks, kokosmasse, tørket frukt, havregryn og nøtter fra egen kjøkkenskuff. 
En fin måte å rydde opp imat som har gått ut på dato. Fugene er lite kresne så de spiser det. Etter 
demonstrasjonen fikk deltagerne lage fuglemat i medbrakte melkekartonger. Det var stor aktivitet. 10
stk

Prosjekter
• I løpet av året 2020 har hagelaget utført vedlikehold på blomsterkassen på de 6 plantekasser 

på Sverre Enevolds plass, 2 plantekasser på den gamle barneparken i krysset mellom 
Saturnveien og Gamle Kjelsås vei. 
På våren ble de avblomstrete løkene tatt opp. Deretter ble det satt ned sommerblomster og 
noen stauder som blomstret på sommer og høst.
På høsten ble det ryddet igjen og løk ble satt ned. 
Alt er gjort på dugnad, også vanning av kassene gjennom sommeren.
På Sverre Enevolds plass skal det plantes trær. Dette har vi ikke fått gjort i år, men satset på å
få det gjort i 2023

Grefsen hagelag er på Facebook. 
Der opplyses det om møter og gis en informasjon i etterkant av møtene.  

Regnskap og budsjett
Fullstendig og revidert årsregnskap med balanse legges fram på årsmøtet 
Se vedlegg

For styret v/
Inger-Marie Helgerud


