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NFS – Norges nasjonale forening for fuchsia-elskere – ble stiftet i 1985. Vi teller i dag
over 800 medlemmer, fra øst i Finnmark til Sørlandskysten. Medlemmene kommer fra alle
samfunnslag: alt fra rene hageamatører til profesjonelle gartnere. Medlemstallet øker stadig,
spesielt ved verdifull og dyktig innsats fra våre lokale grupper rundt om i landet.
Norsk Fuchsia Selskap har lokale grupper i Trøndelagsfylkene, i Oslo og Akershus, i
Vestfold, Østfold og Telemark, i Rogaland, Agder, Bergen og Hordaland, og i Møre og
Romsdal. Som medlem av Euro-Fuchsia har vi også gode forbindelser til utlandet.
Selskapets formål er:
• å øke interessen for fuchsia blant Norges hagevenner,
• å bistå medlemmer med informasjon og kunnskap,
• å skaffe flest mulig valget mellom mest mulige sorter fuchsia.
Både NFS og de lokale gruppene arrangerer møter og tilstelninger, og det er årlige
utstillinger på forskjellige steder i landet. Selskapet deltar også på andre tilstelninger der
hagefolk ferdes. Vi har et nært samarbeide med gartnerskoler, botaniske hager, arboreter og
lignende i hele landet.
Medlemsbladet, Bulletinen, blir utgitt fire
ganger i året. Her ser du reportasjer fra
utstillingene, nytt fra våre lokale grupper,
planteinformasjon, og tips om hvordan du får
fuchsiaene til å trives og yte sitt beste. Der
finner du også steder å kontakte for å skaffe
deg spennende nye sorter.
Bulletinen er et blad fra, for og om våre
medlemmer.
NFS på Internett – www.fuchsiaselskapet.no
benyttes i stadig økende grad av medlemmer
og andre interesserte.
Pratesiden – forumet for alle fuchsiainteresserte – er åpent døgnet rundt. Her kan du
gjerne bli sittende i lang tid og skravle med
likesinnede – og treffe nye venner.
Treffstedet er stedet for små meldinger, så som
ønsker, og problemer du vil ha en løsning på.
Både på Internett og fra Bulletinen kan du
bestille og få tilsendt vakre smykker, bøker, og
klær fra ”Butikken” vår.

Du blir medlem av NFS ved å betale
en medlemskontingent på kr. 200,til konto 7877 08 69217.

Kontakt-telefon til lederen: 7014 3872.
E-post sender du til
leder@fuchsiaselskapet.no

