Bulletinen nr 3, 2008

Hagedag påMule Varde
I flott, varmt julivær ble årets hagedag med fuchsia og pelargoniautstilling
holdt på Mule Varde i regi av Porsgrunn Hagelag.
Parken viste seg fra sin beste side denne sommerdagen og utstillingsplantene ble
dandert rundt bedet på plenen så det var et vakkert skue som møtte de flere hundre
besøkende. Folk som skulle ned på stranda å bade tok også turen innom utstillinga.
Det var også anledning til å få kjøpt planter, Anne Marie og Terje kom fra Nissedal
med bilen og tilhengeren full av planter. Dessuten kom flere fra Vestfold med
stauder, fuchsia og pelargonia og som vanlig Inger Lise med staudene sine.
Pelargoniaforeningen stilte med mange planter til utstillingen og stiklinger for salg.
Hagelaget hadde som vanlig plantetombola med mange stauder som premier.
I år kom også Reidun fra Kristiansand med hele
fuchsiana-butikken og dette var veldig populært. Salget
gikk unna og det var mange som benyttet anledningen til
å skaffe seg gensere, vesker, paraplyer, smykker og annet
som var i butikken. Selv hadde hun en flott fuchsiahatt
på og vandret rundt som en levende fuchsiareklame.
Kaffekomiteen i hagelaget hadde også
rigget til med salg av vafler og kaffe og
de hadde full jobb med å holde
vaffelpressa i gang for salget gikk
strykende.
Stemmesedler ble delt ut, og publikum
skulle stemme på den fineste fuchsia og
pelargonia. Seieren i fuchsiaklassen
gikk i år som i fjor til Anne Marie Vaa
med planten Albertina.
Hun ble
overrakt en pen fuchsiavase av Arne
Abrahamsen i hagelaget.
Som publikumsfavoritt i pelargoniaklassen vant
undertegnede med Westdale Appleblossom og
premien var et gavekort på Oasen Hageland.
Tusen takk til alle som var med og hjalp til så vi
fikk slik en flott dag på Mule Varde. Det er jo
mye arbeid som ligger bak, telt skal rigges opp,
planter skal registreres og stilles ut kaffe og vafler
skal gjøres klart for salg osv. Det var spesielt
hyggelig at så mange ville bidra med å selge
planter, og mange forlot Mule Varde med velfylte
planteposer.
Hilsen Marit.

