Norsk Fuchsia Selskap (NFS) har som formål å øke interessen for fuchsia blant
Norges hagevenner, å bistå med informasjon og kunnskaper, å skaffe flest mulig
valget mellom mest mulige sorter fuchsia.
Selskapet er tilsluttet EuroFuchsia, en sammenslutning av 16 nasjonale fuchsiaselskaper i
12 europeiske land. Selskapet er ellers uavhengig av andre organisasjoner og grupper,
men har et svært nært samarbeid med Hageselskapet.
Medlemsbladet, ”Bulletinen” kommer
ut fire ganger årlig og inneholder
brev og artikler fra medlemmer, nytt
om selskapet, dyrkingsråd, tips og
ideer som er sendt inn fra
medlemmene selv eller hentet fra
andre kilder.
NFS formidler kontakt mellom mennesker som søker etter mer viten om fuchsia og flere
eksotiske sorter fuchsia. Det finnes ca 120 ville arter, og trolig nærmere 20 000 foredlede
arter. I Norge finnes det i dag mer enn 1700 forskjellige typer fuchsia å velge mellom for
medlemmene. NFS har siden 1985 også bidratt til et godt utvalg gjennom importert
planter fra utlandet under overvåkning av plantevern-myndighetene.
NFS har lokale grupper i de fleste fylker. Både NFS og de lokale lagene arrangerer møter,
tilstelninger, og årlige utstillinger som er åpne for publikum på forskjellige steder i landet.
Selskapet deltar også på andre tilstelninger der hagefolk ferdes.
Et medlemskap i Norsk Fuchsia Selskap er inngangen til en ny hageverden hvis du
interesserer deg for fuchsia som hageplante, i bed, i urner, i ampler - ja kort sagt fuchsia
på alle tenkelige vis. Det gir deg gjennom NFS og andre medlemmer tilgang på en rekke
spennende fuchsiaplanter som ingen andre i nabolaget har, En fadderordning der personer
står klare med råd og tips og ikke minst medlemsbladet med mye fuchsia stoff.
På nettsidene finner du ”Treffstedet” der du kan spørre om råd, utveksle informasjon og
tips om fuchsia m.m.
På nettet finnes også NFS sin nettbutikk der de selger forskjellige artikler med relasjon til
fuchsia, halskjeder, ørepynt, paraplyer, vesker, krus etc. og informasjon om hvor man kan
få kjøpt fuchsiabøker.

Mer informasjon finner du på www.fuchsiaselskapet.no eller ta kontakt med
kasserer@fuchsiaselskapet.no eller sekretaer@fuchsiaselskapet.no

