2019 05 06 REFERAT fra møte om BEREDSKAPSHAGEN

"Hyggelig at så mange kom", Anne Berit ønsket 26 frammøtte velkommen til møte om
beretskapshagen, med Rune C Holm fra Blomstergården , et småbruk i Re kommune. Ute var det
rene sommertemperaturen, selv om datoen sier vår. Uansett passet det med å synge Alle fugler små
de er.
Rune driver bl a kjøkkenhagekurs og er opptatt av Matvareberedskap, Datsha ; "Mat fra jord - der du
bor"er et viktig slagord. Vi kan hente inspirasjon fra gamle dager og måten endel nye landsmenn
dyrker kjøkkenhager.
Vi er sårbare. Tenk på f eks strømbrudd og ekstremvær. For ikke lenge siden fikk alle heftet " Du er
en del av Norges beredskap", i postkassa hjemme. Nå har vi hatt 70 år med fred, men omveltninger
kan skje. Hva kan vi sørge for sjøl? I hvor stor grad er vi sjølberga? I arbeidet med Beredskapshagen
driver de med kunnskapsdeling, dyrking, planter og frø. Ha f eks en frøpakke i bunnen av fryseren,
kjøp eller ta frø selv. Vann og matjord; alle husker tørkesommeren i fjor, med formangel og følgene
av det. Vi må ta vare på jorda, og hvor skal vi få vann fra? Ved å dyrke hjemme vet du hvor mye jobb
som ligger bak og du vet hva du får. I kjøkkenhagen, hva slags jord, når begynne, hva skal vi gjødle
med, Her var det mange tips, som å huske og dekke jorda med et ca 5 cm tykt jorddekke, for å hindre
ugras og holde på fuktigheten. Husk også at vekstskifte er viktig, brennesle vann til å gjødsle med og
grønnsåpevann mot lusene. Erfaring er å lære av å prøve.
Så litt helt praktisk: Alle fikk fylle noen blomsterpotter med jord og fikk tomatplanter til å plante oppi
og ta med seg hjem; en type busktomat som heter Tumbler, den skal ha masse gjødsel og ikke knipes.
Her var det alt i alt mye interessant, både nytt og gammelt, oppfrisket. Han fikk stor takk og Boka Fra
Vestfolds spiskammers.
Etter en god pause med mat og prat kom Anne Berit med litt lagssaker. Først litt fra VBK sitt årsmøte;
om - Ny ordning for hvordan velge representanter til NBKs årsmøte (gå på omgang i lagene) - Valget
på nytt styre. - Før valget i 2020 er bl a Hillestad med i valgkomiteen.
- BUL har Landsstevne i Hof 16.- 21.juni. Der er det ønskelig at vi er med og hjelper til.
- Strikking i skolen ; vi kommer tilbake til. - Fjellhall/Bygdestua: Dugnad 9. og torsdag kl 18 før 17.mai.
- Åse Kristine sjekket og fylte opp listene til som gjøres 17.mai og Torunn snakket om listene for
Markedet til høsten.
Til trekningen av dagens gevister var en ekstra heldig og vant en stor tomatplante fra dagens
foredragsholder. Takk til dagens vertinner og de som hadde gevinst. Vi ses på 17.mai!
Åse Kristine Guthus, sekretær

