Referat fra Tautrekkermøtet 10.10.18
Tilstede: Raymond, Annette, Ineke, Håkon, Kristin, Roar, Inger,
Jorunn, Kurt, Zsuzsa, Endre, Henning, Kirsti Marie, Veronica og Cecilie
(ref)
Ikke tilstede: Tine, Henrik, Synnøve, Maria

Vi startet med å spise fra årets overflod og i år måtte det bli gresskar. Annette
og Cecilie hadde bakt gresskar med ghee og urter; fenikkel og salvie, vår egen
nye veldig gode hjertesalat, diverse surdeigsbrød fra Godt brød og til avslutning
ble det boller, sjokoladebrownies, lavashak fra Veronica med jordbær og
aronia. Vi fikk starte med å spise valnøtter og det ble fortalt historier fra årets
sesong.
Annette ledet møte, ønsket velkommen og startet runden rundt bordet;
Druer – og valnøtter
I år ble det 30 kg druer, de øverste ble for første gang lilla i sommervarmen –
og tidlig i august, som er rekord.
Vi trenger å ha heldekkende nett over druene freover, slik det er på
jordbærene.
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Godt med valnøtter i år, særlig fra treet nærmest låven, selv om ekornene nå
har funnet veien og metoden – og dermed blitt harde konkurrenter.
Bi- gruppa
Veldig dårlig honning sesong i år. Våre bier var ganske svake da de kom ut av
vinteren, mange døde bier pga av at frosten, de gikk ut for tidlig, kom sent i
gang med å lage yngel og så kom sommeren veldig brått. En slik brå start er
ofte et dårlig utgangspunkt fordi biene ikke er klare for å samle nektar.
Balansen mellom hva biene spiste og høstet inn var ikke bra i år. Litt ekstra
honning på sensommeren ble det. Det sier alt at vi slikket rent den siste runden
med slynging, så lite var det! Kurt’s honning quiz var det beste som skjedde på
Høsttakkefesten og Roar klarte ikke svare på det vanskelige spørsmålet om
hvor mange bier det er i hver kube. Svaret er at ingen vet!
Biene har tilgang til vann fra bekken – og det er ok vannkvalitet ifølge
Landbrukskontoret som har tatt vannprøver flere ganger i 2018 fra
Øverlandsbekken.
Vi forer med flytende sukkerlake, så legger vi pinner som flyter oppi laken fordi
biene må ha stille vann for å drikke. Jorunn sier at alle insekter kan få skåler fra
sukkervann.
Det er problemer med dronningene, uklart hvorfor, de trives en stund, fra fem
til ti, nå er det syv i kubene for vinteren.
Historien om andres ulykke kan være underholdende (så lenge det går bra):
Biene skulle få mat før vi dro på fjellet; vi åpner kuben og jobben gjøres, Roar
hadde imidlertid glemt å dra igjen glidelåsen i hetten og biene gikk inn i hetta
og han fikk masse bier inn i drakten og ble stukket av hundrevis av bier, og da
trodde Roar at han måtte slutte som birøkter! Fryktelig vondt var det, han fikk
høy feber og flaks at han ikke ble mer syk enn å være dårlig noen dager.
Ikke gå inn i kubene når det regner mye!
Senere var det rolig igjen og vi fortsetter (minst) et år til.
Urtegruppa
Urtesirkelen har blitt fin, det er mange som kommer onsdager etter jobb, og
mange har hjulpet til i år. Jorunn og Siri viser og kommenterer arbeidet i egen
gruppe på FB.
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Flerårige vekster, bringebær, solbær, jordbær og rabarbra ved Ineke og
Veronica
Ineke er glad for den høye nettingen over alle jordbærene fordi de lave dukene
ble helt spist opp av jordrottene (absolutt et problem i år også bekrefter Kurt).
Med duk får vi jordbær en uke senere. Ineke fant musebol fulle av plast og vi
ønsker å slutte med plastnetting og heller ta mer risiko med plantene.
Veronica tar opp problemet med harene som spiser lavt, de kutter av hele
planten som dermed dør som i solbærfeltet. Rådyr kan fremme veksten fordi
de spiser høyere oppe på vekstene. Rådyrene som var skadet, Viltnemda var
her og lette etter dem, ble påkjørt og hentet, og etter det har det blitt bedre i
solbærfeltet.
På grunn av vi bor i tettbygd strøk er det ikke bare å skyte, man må ha tillatelse
fra både grunneier og våpentillatelse fra politiet (for å bære våpen i
tettbygdstrøk).
Solbær og tindved (dere kan plukke noen oransje bær, de stikker fra piggene,
de er fulle av c-vitamin) fikk ikke vann i år og klarte seg bra. Worcester bær,
fiken og stikkelsbær har klart seg bra. Vi burde ha vanningsanlegg på
bringebærene, svetteslanger er best.
Nå er det få som kommer og hjelper, og Veronica sier hun har mest
vedlikeholdt og vannet. Veronica synes det er for mye arbeid.
Mere flis fra Kirsti Marie og BK kan leveres, den kjøres på flishaugen ved
tindveden.
Hvelvet
Annette forteller at gruppen ryddet der tidlig på høsten som vanlig. Lekkasjen
under dansegulvet ned i kjelleren må vi ta opp med NV selv om det ikke er
skadelig for høstens grønnsaker.

Kurt og Håkon tok ut de siste potetene fra Velvet i september og potetene
hadde selv satt nye poteter i jordkjelleren!
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Hekk og frukthagen
I hekken har noen jordrotter tatt noen busker, duken gjør kanskje at rottene
koser seg under duken, vi tror ikke det er nødvendig å fjerne den. Mye ugress å
fjerne. Hun har hatt møte med Ania om frukthagen og de skal søke midler fra et
legat administrert av Norsk Hageselskap.

Til slutt snakket vi om løst og fast og her er en oppsummering:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Skjulet: Håkon, Hannes og Niklas gjorde en kjempeinnsats i Høstferien: Takk!
Oppskrifter må deles, gjerne på FB siden; for eksempel om aronia og jordbær snacks
slik vi fikk servert. Send e-post så legges det ut!
Alle er fornøyde med fredagsmailen.
Til Høstemeldingen: Lage en lenke til gjenglemte ting som vi kan ha i skjulet! Kom
med en liste så lager vi listen!
Veronica må ha mer hjelp, dvs hun vil ha fellesskap i arbeidet. Hvordan oppnår vi
dette – vanningen var så krevende denne sesongen. Kurt informerer om planene
våre; ha faste spredere eventuelt vannpumpetrykkforsterker. Vann fra bekken er
også kanskje en mulighet vi ser på.
Vi kan søke om penger, særlig til investeringer barn og unge. Alle kan søke, særlig til
prosjekter i arbeidsgruppene. Det går også an å søke midler for å dekke opp, for dem
som ikke har råd til økning i prisen og ha et «fond» for dem.
Kontroll vs tillit – hva gjør vi? Straff: Bot, kastet ut, forpliktelse er viktig, ansvar. Vi må
huske at det går bra! Mennesker har ikke tid til dette med mindre de har tid til å
velge å bruke tid til oss.
Hvorfor får vi ikke folk med oss? De aktive er lei av slitet. Årsaken er som regel
tidsklemma, men kan det være flere grunner?
Tilhørighet til felleskapet: eks fra Frivillighetssentralen; stikkordet er eierskap.
Hvordan få til det her?
Råd: Vær tydelige – mase – men man blir jo blind etter hvert og skal kontroll gå før
tillit eller begge deler. Mer struktur er kanskje nødvendig?
Flere luker hver sin grønnsak: er stor gruppe, felles ansvar unntatt juli, spørre
hverandre?
Lukefest før sommeren! To faste møtetider for grønne fingre i uken.
Veronica vil lage et oppsett på sine energetiske visjoner for oss.

Cecilie 20.10.18
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