
Referat fra Planteauksjon på Reidvintunet 7.juni 2022.

Det hadde regnet så det plasket like før, men ga seg da vi kom til Reidvintunet. Trine Steen ledet oss 
gjennom den frodige urtehagen og fortalte oss mye interessant om både historie og bruk, medisinsk eller 
feks til farging av garn. Noe hadde begynt å blomstre, andre stod fortsatt i knopp. Det var flere av tilhørerne
som ikke hadde vært der før, andre fikk en nyttig repetisjon.

Etter omvisningen trakk vi inn i gapahuken nede på tunet og spiste maten vi hadde med, mens vi kikket på 
alle plantene og stiklingene folk hadde tatt med seg. Aller først måtte vi jo synge bursdagssangen for 
Marianne Løchen, som feiret dagen med å være auksjonarius for oss. Takk for det og gratulerer. 

Så gikk vi endelig over til tomater, georginer, andre blomster, urter og mangt av stort og smått. Vi var 11 
frammøtte denne kvelden, hyggelig med flere nye bekjentskaper og interesserte som vi ellers ikke ser så 
ofte på våre møter. Da flere i styret ikke kunne komme, var det sekretæren som vikarierte som møteleder, 
men var jo auksjonarius som hadde den viktigste funksjonen med å holde styr på planter og bud. Her var 
det stor stemning og ivrige budrunder, før Marianne slo i balje-gong-gongen og avgjorde hvem som fikk 
tilslaget. Heldigvis fikk vi ofte flere sjanser, med flere eksemplarer av arten. Noen satt med favnen full, et 
lite hav av planter foran seg, andre var mer beskjedne, men mange fikk med seg nye tilskudd til hagen. Mye
å lære var det også.  All betaling skjedde på vipps og alle måtte holde styr på egne kjøp.  Det kom inn mye 
penger også, vi ante det da, men seinere fikk vi vite at vi fikk kr 5890, et supert resultat.

Da var det bare å samle sammen, gå ut i sommerkvelden og komme seg hjem for å plante. Til helga skal 
noen av oss på 90års jubileum for VBK, ellers er dette sist møtet dette halvåret, kommer vi sterkt tilbake til 
høstem God sommer.

Åse Kristine Guthus, sekretær.


