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Kan du huske de endeløse feriedagene i bestemors hage? Det frodige universet bak hvite stakittgjerder, med
ivrig lek blant småkryp, ripsbusker og andre buskvekster? Lukten av nyslått gress, bugnende syriner eller
bråtebrann? Har du plukket bær til krampa tok deg, eller fått mageknip av umoden frukt? Husker du bestemor
stå med rumpa i været og luke bed, bestefar sittende på en benk? Smaken av nyrørt syltetøy i skyggen av et
tuntre? Eller hagens fargerike overgang fra sommer til høst? Gjennom generasjoner har bestemødre vært
utstyrt med grønne fi ngre og velstelte hager. Hager fylt med blomster og dufter, frukt og bær, lek og moro,
fettere og kusiner og kanskje noen kaklende høner. Her var det bestandig sol og ferie. Selv om idyllen noen
ganger kunne bli avbrutt av arbeid og plikter - luking, plenklipping og ikke minst ripsplukking. Denne boka er
en nostalgisk tur inn i bestemors hage, full av bilder og beskrivelser gjennom fire årstider.
Boka byr på minner fra bestemorhager over hele landet, og har også personlige historier fra kjente norske
hageelskere.
Bestemors Hage leverer stadig mer mat ut av huset og utvider menyen ytterligere. Vi ordner med forskjellige
tapasmenyer, koldtbord, varme lunsjer, kalde lunsjer og. Jeg heter Heidi Caroline, og er veldig glad i hager og
reiser. Hageinteressen skriver seg fra min bestemors hage, som hun drev som et småbruk med blomster, frukt.
Jeg heter Heidi Caroline, og er veldig glad i hager og reiser. Hageinteressen skriver seg fra min bestemors
hage, som hun drev som et småbruk med blomster, frukt. Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle
diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle kunnskapsnivå Crema kaffebrenneri AS er det
lille kaffebrenneriet med den store smaken. Vi har et stort utvalg av produkter. Se våre produkter her og se hva
vi kan tilby. Botanisk hages Venner, stiftet i 1986, har som formål å fremme kjennskap til og interesse for
Botanisk hage på Tøyen i Oslo, og å styrke og støtte hagens. Berge Gård ligger midt i Lykkelandet Selbu. Ren
geografisk så tilhører vi kretsen Mebonden i Selbu, men enkelte vil vel si at vi tilhører Øverbygda. Vi har
bygget et Naturhus og en selvforsynende hage på Sandhornøya i Nordland. Prosjektet er sterkt inspirert av
arkitekt Bengt Warne, den russiske Bokserien The. Dyrk asparges! 26.05.2014. En tålmodig gartner kan ha
glede av asparges i generasjoner! Har du en hageflekk som egner seg burte du prøve å dyrke asparges. vårt

magasin. Alfabetisk oversikt. NIB registrer alle norske interiørblogger og har i dag over 2000 interiørfrelste
medlemmer.

