
Mandag 12. mars: Prosjekt møte med 
Norsk zoologisk forening og ABF.  

E-post varsling. 

Tirsdag, 13. mars: Årsmøtet er 
avviklet.  

 
Lørdag 12. mai: Vårtur til 
Homborsund, Grimstad kommune, kl 
10:00 (merk tidspunkt) 
Fellestur med Østlandsavd. 
I Homborsund, retning Kjekstad, vokser 
de østligste forekomstene av kusymre. 
De blomstrer i 1000-tall, og brått stopper 
de ved Kjekstad. Vi kan også se om 
narrmarihanden er kommet på 
Kalvehageneset. Her er et mangfold av 
vårplanter. Vi møtes på 
parkeringsplassen (gratis parkering) ved 
Kalvehageneset kl 10:00 for å få plass 
på parkeringsplassen. Trekking av 
botanisk bok. 
Turleder: Roar Linjord mobil 907 57 080 
og Trond Baugen, mobil 41041731 
 
Søndag 27. mai: Båttur til Lille 
Torungen, Arendal kommune. Båten 
går kl 11:00 
Frammøte på Tyholmen i Arendal ved 
restaurant Madam Reieresen.  Vi har 
leid turbåten «Pellærn» ut til Lille 
Torungen  fyr. Vi skal se på 
vårblomstringen og det skal være store 
mengder villtulipaner der. Medlemmer i 
Agder botaniske forening får båtturen 
gratis, mens ikke-medlemmer må 

betaler 200 kr. pr. pers. (Medlemskap 
koster 120 kr og 20 kr for 
familiemedlem, som kan ordnes på 
stedet). Retur kl 15:00. Vi håper på fint 
vær, men det kan være kald vind på 
øya. Trekking av botanisk bok. 
Gratis parkering i byen samt utenfor 
Arena Amfi (søndager). 
Turleder: Trond Baugen mobil 
41041731 
 

Omvisning i botanisk hage ved Agder 
naturmuseum fra kl. 13:00: 

Torsdag 5. juli omvisning av Torill 
Gjelsvik 
Torsdag 12. juli omvisning av Torill 
Gjelsvik 
Torsdag 19. juli omvisning Per Arvid 
Åsen 
 
Klosterhagen ble åpnet i 2015, og er 
hagens nyeste anlegg.. For å være med 
på omvisning må det løses ordinær 
inngangsbillett til museet. 
Kontakt: per.arvid.aasen@uia.no 
 

 Søndag, 17. juni Østre Randøya: 
Villblomstens dag og Randøyadagen.  

”Randøyadagen” er et årlig arrangement 
hvor foreninger og lag presentere seg. 
Vi holder åpen hytte hvor vi presenterer 
Agder botaniske forening i samarbeid 
ornitologisk forening og zoologisk 
forening. Båt fra Kongshavn. Asbjørn 
Lie har en tur for å se på planter kl 

13:00. Se også annonse i Fevennen før 
turen. 
Turleder:: Asbjørn Lie Tlf. 97 06 40 81 
 
Søndag 24. juni FJELLHAGENS DAG, 
Ljosland fra kl 12:00 
Omvisning i Fjellhagen. Kulturinnslag.  
Samarbeid med Kultursjefen i Vest-
Agder.  Sted: Ljosland Fjellhage i 
Åseral. Arrangør: Agder naturmuseum 
Kontakt: per.arvid.aasen@uia.no 
 

Torsdag, 5. juli: «ROSENS DAG», kl. 
17:00 

Duftvandring, - de historiske rosene er 
spesielt velduftende og på topp på 
denne tiden!  
Kåring av den best duftende rosen blant 
alle rosene i botanisk hage.  
Salg av roseprodukter, informasjon, 
utstilling og premiering av medbrakte 
roser.  
Sted: Agder Naturmuseum og botanisk 
hage, Kristiansand 
Samarbeid med Agder Roseforum 
Arr: Agder naturmuseum. 
Kontakt: per.arvid.aasen@uia.no 
 

    Søndag 2. sept. Kl 11:00: Ekskursjon 
til Havika, Farsund kommune 

Frammøte på parkeringsplassen på 
Havika, ca halv times kjøring fra 
Lyngdal gjennom Farsund. Vi skal se på 
flere spennende planter som strandtorn 
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og søter. Dette er en tur i vakker natur 
og kanskje noen vil ha det bad? 
Trekking av botanisk bok. 
Turleder: Asbjørn Lie mobil 97 06 40 81 
Trond Baugen, mobil 41041731 
 
Turer med e-postvarsling: 

 VÅRMARIHÅNDTUR Holskogen 
midt i uka – mai  

 Tur til Gjerstad slutten av juni – 
Rød skogfrue (medlemmer) 

 MOSETUR 

 Sopptur 

 Floravokterkurs 
 
Bli med på e-postlista 
Dersom du ikke har oppgitt e-
postadressen din, så send adressen til  
 

agder.botaniske.forening@gmail.com  

 
Styret for 2018:  
Leder: Trond Baugen 41041731 
Kasserer: Per G. Larsen 416 85 535 
Styremedlem: Asbjørn Lie 97064081  
Styremedlem: Per Arvid Åsen 
38086944 
Styremedlem: Roar Linjord, 90757080 
Styremedlem: Ingjerd Bergland  
Styremedlem: Aurora N. Devold 
Varamedlem: Tore Torjesen 3801 4974 
 
 
 

Ønsker du å få løpende informasjon 
som e-post, send din e-postadresse 
til:  
agder.botaniske.forening@gmail.com  
 
NB! Flere ekskursjoner kan bli varslet 
på E-post/SMS 
SMS-varsling: Send beskjed til 
41041731 (Trond Baugen) 

 
Foreningshytte på Østre Randøya i 
Kristiansand 
Foreningen har inngått en 
disposisjonsavtale med Kristiansand 
kommune om ei hytte midt i 
ferieparadiset i 
Randesundsskjærgården. Vi disponerer 
hytta i sammen med Norsk Zoologisk 
Forening og Norsk Ornitologisk 
Forening. Bli med på en av turene vi har 
satt opp eller ta kontakt med Asbjørn Lie 
som er representant for botanisk 
forening i hytte komiteen dersom du har 
lyst til å bruke hytta på egen hånd. Ta 
kontakt pr. e-post eller telefon til 
Asbjørn. 
asbjorn.lie@uia.no; 
 
 
Adresse:  
Agder Botaniske Forening,  
Postboks  1887 Gimlemoen  
4686 Kristiansand.  
 
Organisasjonsnr.: 895 311 332   
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Medlemskap koster 120 kr pr. år 
(uten bladet Blyttia) 
Familiemedlem 20 kr. 
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