
 GODT NYTTÅR  

TIL ALLE BLOMSTERVENNER I ØLA! 
 

Vi har lagt bak oss et hektisk år i NBF-Østlandsavdelingen med mange blomsterturer og alle aktiviteter vi har 

arrangert i forbindelse med Oslo Miljøhovedstad 2019. Vi håper at dette har bidratt til at mange flere, også 

utover ØLA sine medlemmer, har fått øynene opp for alle de flotte, ville plantene som vokser i Oslo og 

Akershus og forståelse for hvor viktig det er å ta vare på dette artsmangfoldet på en skikkelig måte. Vi skal 

fortsette videre med floravokteri, turer og kartlegging fremover som vi pleier også nå når vi fra nyttår har blitt 

en del av storfylket Viken. 

 

ÅRSMØTE 11. MARS 2020: 
Tiden har kommet for å oppsummere 2019 og vi inviterer alle medlemmer til årsmøte i ØLA den 11.mars 2020, 

kl. 18.00, i spiserommet i Botanisk Museum på Tøyen. Etter møtet vil det bli et foredrag om blomster på 

frimerker ved Signe Magnus. 

Har du saker du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må de være styret i hende innen 

10.februar 2020. Sendes til styret (at) nbf-ostland.no. 
Har du lyst til å hjelpe oss i valgkomitèen er du velkommen til å ta kontakt med ØLA-styret. 

 

 
FORESTÅENDE MEDLEMSMØTER: 

15. januar:  Nye Lids flora. Foredrag ved Reidar Elven og Hanne Hegre. 

  Sted: Humanistskolen, Ullevål stadion, Sognsveien 75A, inng. trappetårn A. 

  Kl.: 18.00. 

 

30. januar: Naturmangfoldloven, og hva hver og en av oss kan gjøre for å ta vare på nærnaturen. 

  Foredrag ved SABIMA  

  Sted: Humanistskolen, Ullevål stadion, Sognsveien 75A, inng. trappetårn A. 

 

12. februar:  Fra bakterie til plante. Foredrag ved Carina Rose. 

  Sted: Obs, nytt sted! Bykuben, Myntgata 2, rett ved Kontraskjæret. 

  Kl.: 18.00. 

 
Nærmere opplysninger om medlemsmøter og -turer vil bli sendt som egne mail noen dager i forkant av hvert 

arrangement. Følg med her for evt. endringer eller avlysninger. Arrangementene finnes også på vår 

hjemmeside: www.nbf-ostland.no, Facebook-side: Botanisk Forening – østlandsavdelingen og i Firbladet.  

 

FIRBLADET OG FOTOKONKURRANSE: 

Vi ønsker oss alltid stoff og bilder til Firbladet fra medlemmene våre. Du trenger ikke lage utformingen av 

artikkelen, bare send råteksten til redaksjonen. Bilder sendes som vedlegg. Frist for å sende inn artikler til 

vårnummeret av Firbladet er 15.mars 2020.  

 

I anledning at ØLA fyller 50 år til neste år, i 2021, håper vi dere kan bruke kommende vår og sommer til å 

fotografere firblad Paris quadrifolia, som er Østlandsavdelingens logo-plante. Det beste bildet som blir sendt 

inn blir forside på jubileumsnummeret av Firbladet som kommer våren 2021. Max to bilder innsendt pr. 

medlem, innen 1.november 2020. Juryen består av Firbladredaksjonen. Firbladredaksjonen står fritt til å bruke 

http://www.nbf-ostland.no/


innsendte bilder. Fotograf(er) vil bli kreditert med navn. Fotokonkurransen vil også bli annonsert i Firbladet 

1/20.  Artikler, bilder og bidrag til fotokonkurransen sendes til firbladet(at)nbf-ostland.no.  

HAGEMESSA I LILLESTRØM 17.-19.APRIL 2020 

Vi deltar med stand på årets Hagemesse i Lillestrøm. Har du lyst til å hjelpe oss på standen noen timer, så ta 

kontakt med ØLA-styret. Alle er velkommen til å hilse på oss på standen og delta på blomster-quiz med plakat-

premie.  

 

 

 

 

Velkommen til møter og turer i et hyggelig villblomst-miljø! 

Hilsen alle oss i ØLA-styret. 

 

 

 
Høstens aller siste veikant-bukett, nå gleder vi oss til våren! 


