Invitasjoner fra Nordre Ringsaker Hagelag.

Kjøkken/Hagedag på Vea 25 august 2010, Fjelltur 12 september,
Årsmøte 28 september, Sopptur 10 oktober og Adventsmøte 30
november.
Håper Dere husker å lage planter til hagedagen – del staudene Deres !

Forslag til neste års aktiviteter ligger også ved.
Kjøkken/Hagedag Onsdag 25. august: kl 18.00 møtes vi på Vea for en vandring
rundt på anlegget. Vi vil kikke på plantefeltet til Norgro og ellers kan vi gå på feltene på
oversiden av veien. Ta gjerne med kaffe/kake til en liten samling. Velkommen

Fjelltur Søndag 12 september: kl 11.00 møtes vi i Moelv på stasjonen og reiser en tur
til fjells for å sanke litt til adventsmøte. Ta med kaffe/mat til en rast på turen. Velkommen !

Årsmøte Tirsdag 28 september: kl 18.00 er det på Vea.









Åpning
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og møtesekretær
Valg av 2 til å skrive under protokollen
Godkjenning av Årsmelding
Godkjenning av Regnskap
Årsplan for neste år (se neste side)
Valg
Leder
1 år på valg
Nestleder
2 år ikke på valg
Kasserer
2 år på valg

Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Valgkomite
Leder

2 år
2 år
2 år

Revisorer

2 år
2 år

på valg for 1 år
på valg
ikke på valg

2 år på valg
2 år ikke på valg
Velge en representant som sammen med leder er utsending til
representantskapsmøte.
på valg
ikke på valg

 Innkomne saker
Frasigelse av verv, eller ønske om verv, må meldes til valgkomiteen ved Martha
Øverli, Sløttvegen 34, 2390 Moelv innen 12 september 2010.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes leder Inger Mette Fredheim,
Nærosvegen 585, 2372 Brøttum innen 12 september 2010.
Etter årsmøte vil Dag Lyngar komme og fortelle oss om Roser. Det vil bli servering
og loddsalg.
Ta med venner og kjente og kom til et trivelig møte på Vea.
Velkommen skal Dere være!

Sopptur Søndag 10. oktober: kl.11:00 møtes vi på Moelv Stasjon. Vi vil reise til et
egnet sted for plukking av sopp. Alle tar med soppkurv, kniv m/børste og kaffe/drikke og mat/kaker
til eget behov.

Adventsmøte Tirsdag 30 november: kl.18:00 samles vi på Vea og lager
Kranser/Hjerter til jul. Det trengs en del materialer til dette og vi ønsker derfor
påmelding fra De som ønsker å lage kranser selv innen 19 november tlf 920 90205. Håper Dere
også kan plukke litt forskjellig som Dere ønsker å pynte kransen med. Det er åpent for de som
også bare ønsker å se og lære.

Styret serverer gløgg, pepperkaker og julekake. Det vil bli loddsalg.

Velkommen!

PROGRAM 2011
Dato
Tid
08.02. 18.00
28.04.
18.00
04.06.
10.00
01.07 til
03.07
09.00
JUNI
JULI
20.08
10.00
27.09.
18.00
01.12.
18.00

Sted
Vea
Moelv
Kiwi

Tema/Foredragsholder
Valentine og Morsdag – vi lager dekorasjoner.
Hypertufa/Støp: Vi lager små ”steinheller” for salg.
Hagedagen i Næroset. Sommerblomster, stauder mm selges.

Sverige
Ringsaker
Ringsaker
Moelv
Vea
Vea

Busstur.3 dagerstur til Sverige.
Hagevandringer i medlemmenes hager eller andre hager.
Hagevandringer i medlemmenes hager eller andre hager.
Innlandsmarkedet
Årsmøte med noggo attåt.
Adventsmøte.

Hagelaget skulle hatt en egen LOGO – kom med forslag !

