Hagehistorisk marked
på Sveinhaug gård
Lørdag 5. og søndag 6. september 2015
på Sveinhaug gård i Ringsaker

Årets viktigste og vakreste møtested for
alle som har en gammel hage, drømmer
om en gammel hage eller bare liker
gamle hager!
Det beste av historiske stauder, roser,
frukt og bær, kopier av gamle hagemøbler, vakkert og varig håndverktøy,
stilige arbeidsklær og annet lekkert
utstyr til gartneren. Det bugner av
høstens kortreiste og økologiske varer,
både ferskt og på glass og flaske.

Inngang kr 100,- for voksne, gratis for
barn. Gratis parkering.
Billetten gjelder begge dager, og inkluderer alle foredrag, demonstrasjoner og
tilgang på ekspertpanelet.
ingeborg@sveinhauggard.no
tel: 62 36 44 21 mob: 909 38 045
www.sveinhauggard.no
www.facebook.com/
hagehistoriskmarked

Hjertelig velkommen!

I samarbeid med

www.m8design.no

Dyktige fagfolk gir foredrag og demonstrasjoner, og ekspertpanelet svarer på
dine spørsmål. Det er kunstutstilling i hagen og hagehistorisk vandring. Bakere og
grønne kokker er i sving, vi har hagespill
og -leker, dyr å hilse på, Godværskafeen
er åpen med kafémusikk.

Årets utstillere:
Helen Fredholm, Cottage garden-planter, ekte rottingmøbler
Hesleberg gartneri, historiske roser, stauder og løk
Urtehagen på Domkirkeodden, urter
Solhatt økologisk hagebruk, frø og driftsmidler
Marit Myrstad, historiske stauder Hagelaget Hedmark,
planter og hageprodukter Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører,
historiske stauder Gamle Hvam museum, georginer og løk Fra Oldemors Hage, håndlagde kopier av
gamle hagemøbler Iren Wold Staum, hagevintage Leonoras rom, hage- og interiørvarer Hovelsrud gård,
Hovelsrudprodukter og grønnsaker fra kjøkkenhagen Skafferiet på Hovinsholm, Skafferiets produkter, landlivsprodukter Melgården, kandiserte blomster fra gårdens historiske hage Kvarstad gård, egenprodusert
sjokolade, is og gårdens produkter Ging, ingefærdrikk og sosialt entreprenørskap Gartner og hageplanlegger
Anette Hauger, utstillingsbed og rådgivning AO-tjenester, Ringsaker kommune, Hagemøbler, håndverksprodukter Team Henriksen, hageutstyr De Wit Norge, håndsmidd hageredskap fra Holland
Vien Compagniet, britiske hage- og livsstilprodukter Strand Brænderi, hage- og landbruksprodukter
Den Grønne gren, økologiske hud- og hårpleieprodukter Magasinet Norske hjem, om gamle hus og hager
Hagen for alle, hagemagasin med inspirasjon og praktiske råd Magasinet Ren Mat, Oikos - økologisk Norge
Liv Kristin Espelien, kunsthåndverk i hagen

Program lørdag
Foredrag i uthuset:
Kl. 12 Gårdbruker Marianne Olssøn, Hovelsrud gård: How to do - kjøkkenhagen på Hovelsrud
Kl. 13 Gartner Anne Kari Skjøldal, de Wit Norge: Vekstskifte i kjøkkenhagen
Kl. 14 Redaktør Arild Sandgren, Hagen for Alle, forteller deg mye du ikke visste om humler.
Kl. 15 Konservator Mari Marstein, Gamle Hvam Museum. Historiske narsisser.
Demonstrasjoner og annet:
Kl 12–14
Ekspertpanelet svarer. Har du spørsmål om din gamle hage, eller en gammel plante du vil vite mer
om; ta det med til Knut Langeland og Mari Marstein.
Kl. 12 Antoinette Botti, Ging as. Ingefærdrikk og sosialt entreprenørskap.
Kl. 13 Hagehistorisk vandring på Sveinhaug, ved eier og kunsthistoriker Ingeborg Sørheim.
Kl. 14 Hageplanlegger Anette Marie Hauger: Oppbygging av staudebed.
Kl. 14 Team Henriksen demonstrerer varmkompost og ugrasverktøy.
Kl. 15 Kari-Marte Frøyset, Magasinet Norske Hjem: Lysthus i Norge.

Program søndag
Foredrag i uthuset:
Kl. 12 Knut Auke, Hesleberg gartneri: Historiske roser.
Kl. 13 Helen Fredholm, Fredholm Hageopplevelser. Hage på lag med naturen.
Kl. 14 Hias: Om kompostering.
Kl. 15 Gårdbruker Ole Morten Lier, markvandring på Sveinhaug. Økologisk dyrking.
Demonstrasjoner og annet:
Kl 12–14 Ekspertpanelet svarer. Har du spørsmål om din gamle hage, eller en gammel plante du vil vite mer
om; ta det med til Knut Langeland og Mari Marstein.
Kl. 13 Hagehistorisk vandring på Sveinhaug, ved eier og kunsthistoriker Ingeborg Sørheim.
Kl. 13 Aud Jovall fra Urtehagen på Domkirkeodden forteller om bruk og dyrking av urter
Kl. 14 Hageplanlegger Anette Marie Hauger: Oppbygging av staudebed.
Kl. 14 Team Henriksen demonstrerer varmkompost og ugrasverktøy
Kl. 15 Markvandring på Sveinhaug, økologisk dyrking.
Kl. 15 Hagehistorisk quiz med quizmaster Knut Langeland. Vi oppfordrer til å stille lag m tre personer.
Kunstutstilling i Galleriet
Ansgar Ole Olsen og Kari Oline Øverseth: Agrarestetikk. Metall og keramikk.
Kafémusikk i hagen, dyr å hilse på, hagespill og leker. Godværskafeen er åpen.
Med forbehold om endringer.

