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Dysterjordet andelslandbruk ble stiftet 24.11.2014 og leier ca. 15 mål jord av Dyster gård i Ås sentrum. 

Andelsgården ligger som en stripe langs Hogstvetveien vis á vis videregående skole, og bare tre 

minutters gange fra togstasjonen. 

 
Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper for organiseringen: 

● Felles avling, felles risiko 

● Dialog mellom produsent og forbrukere 

● Åpen og gjennomsiktig økonomi  
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1. Innledning 
2022 var et år med store endringer for Dysterjordet. På slutten av 2021 tok jeg, Victoria, over som daglig 

leder. I tillegg annonserte Håkon at han trapper av som sjefsgartner. På grunn av usikkerheter vedørende 

hvem som fortsetter i laget, ansatte vi to gartnerassistenter for sommersesongen. Vi er takknemlige for 

at medlemmene våre har bidratt jevnt og trutt i dugnadsarbeidet. Medlemmene har tatt det harde 

arbeidet på strak arm, og latteren har sittet løst! 

I 2022 har gården vært representert på tre markeder i Ås og Ski, vi har fått besøk av Framtiden i våre 

hender, og vi har deltatt på lansbrukskveld med Naturvernforbundet i Ås. På slutten av sesongen var vi 

glade for å endelig kunne kunngjøre at en av våre sommerassistenter, Vegard Slevigen, blir med laget 

videre som vår nye sjefsgartner. Håkon fortsetter på gården som en mentor.  

Økonomisk avsluttet vi året sterkt og møtte 

medlemsmålet vårt. Gjennom året har vi sett 

dedikasjon og lidenskap i fellesskapet. Derfor 

vil jeg starte årsberetning for 2022 med en 

stor takk til alle ansatte, styremedlemmer og 

medlemmer for øvrig! Dere har sørget for et 

fantastisk år der vi har kunnet blomstret 

tross store endringer. 

Tusen takk! 

-Victoria, daglig leder 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nymalt skilt til feltet 17. mai  
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2. Ansatte og styret  
Ansatte 

Victoria Thomas ble fast ansatt som daglig leder i 2022. Hun har hatt en 15 % stilling og kommer til å 

fortsette i 2023. 

Håkon Mella var fast ansatt I 2022. Fra 1. mai trappet han ned fra en 30 % til 11 %. Han fortsetter på 

Dysterjordet i 2023 som en læremester til vår nye ansatte, Vegard Slevigen.  

Vegard Slevigen ble ansatt i slutten av mai som en av våre sesongassistenter. Kontrakten hans vår på 

100 timer med mulighet for å forlenge til 150 timer ved behov. Vegard arbeidet totalt 150 timer, mens 

han i september søkte på stillingen som ny sjefsgartner. Fra 1. november 2022 takket Vegard ja til den 

faste stillingen på rundt 30 %. Han fortsetter på garden i 2023. 

Therese Berg var vår andre sommerassistent. Hennes kontrakt var i likhet med Vegard på 100 timer med 

mulighet for å forlenge til 150 ved behov. Hun jobbet 72 timer på gården. Hun har flyttet fra Ås og 

fortsetter dermed ikke på andelsgården i 2023. 

Time kan ses på side 7. 

Styret 

Disse styremedlemmene ble valgt inn på årsmøtet 8. februar for 2022: 

- Fanny Buffetto  
- Valgt for 1 år - Styreleder 

- Eli Moe 
- Gjenvalgt – 2 år 

 

- Katrin Zimmer 
- Gjenvalgt – 2 år - Kasser  

- Irmelin Gram-Hanssen 
- Ikke til valg  

 

- Daniel Rasse 
- Valgt for 2 år 

 

- Emil Sandsør 
- Valgt for 2 år 

 

- Jan- Helge Christiansen 
- Varamedlem  
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3. Andelshavere og 
medlemmer 
 

I 2022 hadde Dysterjordet andelslandbruk 128,75 andelshavere. Vi teller voksne som en full andel, 

ungdommer som en halv andel og barn som en kvart andel. 

 

Denne sesongen hadde vi et mål av 120 fulle andeler, i tillegg til flere skoleandeler. Vi søkte ikke om 

skoleandeler i 2022 pga. tidsmangel og usikkerheter rundt den nye gartnerstillingen, som ikke kom på 

plass før 1. november. Vi tilbød igjen 10 arbeidsandeler i 2022. Vi mottok sju søknader og aksepterte alle 

sju som andelsarbeidere. Et par år siden bestemte vi at vi skulle forsøke å tilby rabatterte 

grønnsaksandeler til nye NMBU-studenter som flytter inn ved semesterstart i august, dersom vi hadde 

kapasitet til det. I 2022 annonserte vi ikke disse sene sommerandelene. I stedet tilbød Victoria sene 

sommermedlemskap til fire personer som hadde bedt om medlemsskap per epost. 

 Medlemsskap Antall 

Enkeltpersons- 

andeler 

Voksen* 

Arbeidsandeler 

Ungdom 13-17 år 

Barn 5-12 år 

Barn <5 år 

Eldre > 75 år 

116 

7 

6 

11 

12 

3 

Skoleandeler Klasser 0 

Sene 

sommerandeler            

Sen sommer 

(1500kr) 

4 

Totale andeler    128.75 stk. 
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Husstands-  

medlemmer 

Deler en full andel 32 

* Voksenandeler inkluderer 6 styremedlemmer og 3 ansatte som tildeles en gratis andel, og 4 

flyktningsmedlemsskap (les mer om sistnevnte på side 20). 

Hustandsmedlemmer  

Denne andelen ble introdusert i 2018, og i 2020 ble navnet endret til ‘husholdningsmedlem’. Andelen 

gjør det lette for familier og kollektiver å dele én andel, og deretter supplementere med grønnsaker fra 

matbutikken eller andre steder. Dette fungerte bra i 2022. Husholdningsmedlemmer brukes av familier 

som synes det er for kostbart for alle i huset å ha sin egen andel, og som heller ikke har tid til å høste 

optimalt for flere andeler. Det var totalt 32 slike andeler i 2022 (til sammenligning var det 22 slike 

andeler i 2021, 39 i 2020, 33 i 2019, og 31 i 2018). 

Arbeidsandeler 

Denne andelstypen ble etablert i 2020, og innebærer obligatorisk arbeid på 20 + 6 timer for en redusert 

pris. Det var totalt 7 andelsarbeidere i 2022 (10 i 2021, 8 i 2020). 

De 7 andelsarbeiderne hadde et møte på jordet i begynnelsen av sesongen, med en kort introduksjon av 

ordningen og ansvaret det innebærer å være en andelsarbeider. Andelsarbeiderne som deltok på 

jevnlige dugnader med Vegard fikk mer oppfølging og assistanse. Denne sesongen ble en god anledning 

for å lære hvordan vi bedre kan kommunisere og organisere andelsarbeiderne. Vi ser fram til å tilby 10 

plasser igjen i 2023 og satser på å støtte andelsarbeiderne mer mht. dugnader og som Vegards 

assistenter. 

  

Foto: Et gruppebilde av medlemmer og ukrainske besøkende på dugnad 2. juli  
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4. Organisering av arbeid  
I 2022 jobbet de ansatte følgende antall timer:  

Victoria – 292 timer 

Håkon - 212 timer 

Vegard – 249,5 timer 

Therese – 72 timer 

Timene de ansatte har jobbet skiller seg fra det vedtatte budsjettet fra siste årsmøte. Dette skyldes 

vanskelighetene ved å finne en ny sjefsgartner. Victoria har derfor holdt oversikt over det som er blitt 

utbetalt til de ansatte for å sikre at totalbeløpet ikke overskrider budsjettet. Det fungerte bra med to 

sommerassistenter og tillot Håkon å endre fokus til jobben sin i Vitenparken og familien. 

Dugnader  

I 2022 ble dugnader organisert jevnlig gjennom ukene. Dugnadene ble holdt hver tirsdag kveld fra 16.00 

til 20.00 og lørdag formiddag fra 10.00 til 12.00. På sommeren ble det noen ganger holdt en ekstra lang 

lørdagsdugnad, som vi varslet om via epost 1 til 2 uker i forkant. 

Siden vi hadde faste tider for dugnader, krevde vi ikke at medlemmer skulle registrere seg på forhånd i 

Rubic. Mange medlemmer hadde problemer med å logge seg på eller motta eposter fra Rubic. I tidligere 

år har vi bedt medlemmene om å følge ‘honor system’ for å fullføre sine 6 dugnadstimer so this was not 

seen as a major setback. Drop-in-dugnader på arrangerte, bestemte tider skaper åpenhet og har fått 

mange positive tilbakemeldinger. Lengre dugnader tillot medlemmer å bli med på tider som passet best 

for dem. Vi spiste også flere lunsjer i fellesskap og nøt tiden sammen rundt piknikbordene. Framover 

satser vi på å fortsette faste arrangerte dugnader, eventuelt med ulike dager i uka. 

Arbeidsgrupper 

Få arbeidsgrupper var aktive denne sesongen. Vi manglet et vårmøte e.l. for å få medlemmene til å 

organisere seg selv i arbeidsgrupper. Dette skal vi derfor få til i 2023. Likevel ble mange arbeidsoppgaver 

unnagjort. Barnejordet ble oppgradert med pallekarmer på vårronna og det ble bygd to flyttbare 

bordplater til hjelp ved pizzabaking. I tillegg møttes tistelgruppen mange uker og begynte det store 

arbeidet med å fjerne tistler. Vi hadde en liten gruppe oversettere som hjalp Victoria å oversette viktige 

dokumenter og månedlige eposter fra engelsk til norsk. Utenom de spesifikke arbeidsgruppene har to 

medlemmer bidratt med droner på andelsjordet. Patrick Merlot lærte bort Victoria droneflyving, noes 
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om resulterte i en liten reklamefilmsnutt til Åpen økologisk dag i oktober. I tillegg lagde Willy Larsen 

noen vakre dronerfilmer og bilder av gården som kan brukes i framtidige annonser. Vi setter stor pris på 

alt arbeidet som ble gjort denne sesongen! 

 

Dronefoto: Patrick Merlot - den nye pallekarmeren lagt til barnefeltet denne sesongen.  
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5.  Dyrkingssesongen  
Dysterjordet var uten gartner store deler av 2022, og havna i en hengende posisjon, men tidligere 
gartner var innom ukentlig med lister over oppgaver som gartnerassistenter og andelshaverne utførte. 
Hvis man tar det i betrakting, ble ikke sesongen så aller verst. Vi har hatt mange hyggelige samtaler 
under de mange dugnadene, mye hardt arbeid lagt ned i luking og spist mange velsmakende pizzaer fra 
ovnen vår – og det ble så klart en mengde ulike grønnsaker til alle som kom og høsta fra jordet.  

Evaluering av vekster 

• Agurk: Vi planta noe agurk i tunnelen, men fikk liten avling. Det er flere mulige grunner til det: Vi 
kom litt seint i gang, sporadisk vanning, kompakt jord og utilstrekkelig tilførsel av gjødsel/ 
kompost.  

• Klatrebønner: Hadde også bønner i tunnelen, men de léd samme skjebne som agurkene, i tillegg 
til insektsangrep.  

• Melon: Også laber avling, men de melonene vi fikk var veldig smaksrike!  
• Luffa: Kanskje den mest vellykkede tunnel-veksten i år. Flere fikk med seg en luffa eller to hjem, 

og tørket dem til kroppsskrubber.  
• Squash/ zucchini: Vi dyrka flere sorter og fikke en middels avling. Kan med fordel dyrke mer 

squash i flere hold.  
• Sylteagurk: Fikk greit med sylteagurker som ble dyrka sammen med squash. 
• Stangselleri: Ble små, men smakfulle. Kunne trengt mer næring og vann i løpet av 

vekstsesongen.  
• Knollselleri: Samme som for stangselleri.  
• Beter: Rødbeter og gulbeter – god avling! Kanskje dyrke mer i flere hold neste år.  
• Salat: Grei avling, mer enn hva som ble høsta. Kan med fordel dyrkes i flere hold og fylle inn der 

det blir høsta andre grønnsaker.  
• Hvitløk: Brukbar avling, men det er ønske om mer hvitløk. Vi har allerede satt noe hvitløk for 

neste år, men kan prøve å finne plass til vårplanta hvitløk i tillegg.  
• Kepaløk: Gul og rød. Stor avling og stor løk. Ok mengde. Dette til tross for at løkfeltet til tider var 

overgrodd av ugress, men ble redda av lukende andelshaverne.  
• Gresskar: Brukbar avling. Kan med fordel dyrke mer gresskar, siden det er en næringsrik vekst 

med gode evner for lagring. 
• Potet: Dyrka to sorter: Berber og Nansen. Mangla merking av hvilke sorter som ble planta på de 

ulike stedene. Fikk en grei avling, men kunne vært bedre. Muligens litt seine til å sette potetene, 
samt at ett av feltene hadde en del kveke og åkertistel. Utfordring med at noen ikke har god nok 
kunnskap om høsting; potetriset ble dratt opp, men man gravde ikke skikkelig etter potetene, og 
da ble mange poteter liggende igjen i jorda.  

• Brokkoli: Bra avling på første hold, mens det ble lite av andre hold. Brokkoli er populært og det 
er rom for å øke antall planter og hold.  
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• Grønnkål: Svart- lilla- og kruset grønnkål. Stor avling; mer enn hva som ble høsta. En del ble 
stående igjen i vinteren og kunne vært høsta tidligere sånn at ingenting gikk til spille. Noe 
utfordring med kålmøll på visse planter. 

• Hodekål: God avling, men også her ble mye kål stående igjen og gikk til spille.  
• Rosenkål: Bra avling, men hadde en utfordring med kålmøll som spiste en god del av plantene.  
• Rødkål: Bra avling. Fikk stå i fred fra kålmøll.  
• Savoykål: Også bra avling. Ikke alt ble høsta før de ble dårlige.  
• Spisskål: Stor avling, men mange av disse råtna før de ble høsta.   
• Pastinakk: Laber avling. Ble glemt og overgrodd av ugress, men noen fikk allikevel med seg litt 

pastinakk på slutten av sesongen.  
• Sukkererter: Bra avling! Veldig populære, så vi kan kanskje dyrker mer i 2023. Oppbindingen har 

også forbedringsptensiale.  
• Bondebønner: God avling av disse. Ikke alt ble høsta. Vil promotere bondebønner bedre neste 

år, og dyrke mer av dem. 
• Knutekål: Ok avling. Ble på et tidspunkt overgrodd av ugress, men overraskende nok var det 

best avling der ugresset var tjukkest! Mulig at det var mer næring tilgjengelig akkurat her.  
• Kålrot: Dårlig avling. Mange angrep av klumprot. For og hanskes med dette kreves et 

regelmessig vekstskifte og luking ville planter fra korsblomstfamilien.  
• Gulrot: Dyrka en blanding av sorter. Middels god avling. Stor lukejobb flere ganger i løpet av 

sesongen; spesielt vassarve. Gulrøttene som fikk et jordekke av gressklipp tidlig i sesongen ble 
både større, krevde mindre luking og var lettere å dra opp. Gulrot er populært og vi kan gjerne 
dyrke mer i 2023. 

• Fenikkel: Dårlig avling. De gikk i blomst for tidlig; kan være på grunn av at de fikk en periode 
med lav temperatur som småplanter, noe som setter i gang stokkrenning.  

• Vårløk: Bra avling. Hadde mer enn hva som ble høsta. Plantene som ble dyrka i pallekarmer ble 
spesielt fine.  

• Mangold: Bra avling. Kan dyrke mer til neste år.  
• Purre: Bra avling. Kan dyrke mer av denne også.  
• Jordskokk: Brukbar avling, men ble ikke satt på høstemelding.  
• Rips: Bra avling. Det meste ble plukka.  
• Aronia: Veldig stor avling. Det meste ble også plukka til slutt. Vi kan kanskje reklamere bedre for 

denne, for det er et veldig sunt bær som egner seg til saft, syltetøy, og pai.  
• Mais: Dårlig avling. Noen fikk med seg maiskolber hjem. Mais-feltet var nokså rikt på leire, og 

muligens for kompakt.  
• Blomster: Dyrka solsikke, fløyelsblomst, cosmos, agurkurt, solhatt. Tenker å dyrke flere sorter i 

2023.  

Tunnelen 

Plasten på tunnelen ble ikke satt på før i starten av juli og dermed ble det begrensa med avling på 
vekstene vi dyrka der. Grunnen til det er at de ble nedprioritert for å få andre vekster i jorda samt luke 
det vi allerede hadde planta ut. Kan også nevnes at vi var underbemanna tidlig i sesongen. Tunnelen vil 
bli prioritert høyere neste sesong (1. april?), for å starte med noen oppalsplanter, dyrker tidlig salat, 
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beter, spinat, m.m. Vanningssystemet var heller ikke på plass før seint i sesongen; dette bør være i 
orden så fort som mulig neste år.  

Utfordringer 

Ugress 

Dette har vært en utfordring – som vanlig – og vi har stedvis mye åkertistel og kveke. Begge er flerårige 
og er svært vanskelige å bli kvitt. Det er også mange frøugras på jordet, som for eksempel meldestokk, 
balderbrå, åkersvineblom, tunbalderbrå og vassarve.  
 
Åkertistel sprer seg både med frø og rotutløpere, og disse kan vokse så mye som én meter i året. Det er 
mulig å fjerne den mekanisk ved å kutte den ned når den er som svakest (8-10 blader; da har den lite 
tørrstoff igjen i røttene) 2-3 ganger i løpet av sesongen – og ikke la den gå i blomst! For å få den under 
kontroll trengs en flerårig plan.  

 

Vi planlegger å bruke dekkvekster som vi sår på sensommeren/høsten for å konkurrere med ville 
vekster. Noen felt kommer også til og sås med grønngjødsels-vekster. Andre felt kommer til å stå med 
duk store deler av sesongen. Det er viktig at vi følger opp med mekanisk luking på riktige tidspunkter (for 
frøugras betyr det når de er så små som mulig; for rotugras betyr det når de er på sitt svakeste). 
Dessuten må vi gjøre hva vi kan for å unngå at de kommer til frøstadiet.  

Vann 

Vanningssystemet var ikke bruk forrige sesong, og på tross av noen tørre perioder i løpet av sommeren 
klarte de fleste vekster seg relativt bra. Noen få vekster fikk det derimot tøft, som for eksempel 
stangselleri, sellerirot og flere av drivhusvekstene; disse befant seg på den øvre delen av jordet hvor det 
antageligvis var tørrere enn nede på det flatere området. Dessuten hadde ikke stangsellerien eller 
selleriroten noen form for jorddekke; evaporasjonen var trolig stor.  
 
Vi vil sette opp vanningssystemet fra starten av dyrkingssesongen neste år, i tunnelen og den øvre delen 
av jordet. Det vil også redusere behovet for vanning hvis vi klarer å holde jorda dekka, enten med 
planter eller annet jorddekke (som for eksempel halm, gressklipp eller duk).  

Redskaper 

Redskapene ble overhalt i januar 2023; håndverktøy slipt, oppretting og smøring der det trengtes. 
Gressklipperen har fått ny olje og ryddesaga har fått stell. Brenningsutsyret har fått nye slanger. Det ser 
ut til at alle redskaper er i orden og klare for en ny sesong.  
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Vi har mye utstyr og materiale, men liten lagringsplass. Det gjør at ting «flyter litt over». Spesielt vrient 
er det med alle slangene som tilhører vanningsanlegget. Det er mulig vi har mer å gå på når det gjelder 
organisering av utstyret og plassutnyttelse, men selv om vi optimaliserte dette, tror jeg at vi enten har 
for mye utstyr eller for liten plass til å lagre det.  
 

 

Foto: Medlem Ole og bonde Vegard bruker litt tid på å fikse redskaper til gården 
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6. Økologisk garanti 
Produksjonen vår gjøres etter økologiske prinsipper og vi 

fortsetter å være Debio-sertifisert. I juni 2022 mottok vi 

revisjonsrapporten fra Debio som konkluderte med det 

gjennomgåtte kontrollpunkt er tilfredsstillende dokumentert 

og drifta er vurdert å være i henhold til regelverk for 

økologisk produksjon. 

 

7. Aktiviteter  
Dato Aktivitet 

03.04.2022 Komposteringskurs med Gunnar 

23.04.2022 Vårronna 

01.05.2022 Insekthotellkurs  

25.05.2022 Fadderdag  

28.05.2022 Fadderdag 

30.05.2022 Fadderdag 

21.06.2022 Fadderdag 

25.06.2022 Fadderdag 

02.07.2022 Besøk fra ukrainske flyktninger 

02.07.2022 Generatorkurs/Avskjedsfest for Irmelin 

27.08.2022 Grønnfestival  

28.08.2022 Markedsdagene på bøndese hus i ski  
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Vårronna  

Vår felles kick-off for sesongen, Vårronna, var en suksess.  

Med mellom 45 og 55 personer på jordet gjennom 

dagen oppnådde vi mye sammen! Verktøyskuret ble 

tømt og organisert, drivhuset ble rengjort, 

barnefeltet ble oppgradert med pallekarmer, løk ble 

plantet, og barna på Dysterjordet malte skilter for 

hagefeltene.  

Foto: Medlemmene rydder opp i drivhuset 

28.08.2022 Introduksjon til botanikk med Beatrice 

27.09.2022 FIVH-besøk på jordet 

01.10.2022 Åpen økologisk gård på Dysterjordet 

15.10.2022 SmakÅs 

22.10.2022 Felles potethøst 

29.10.2022 Surdeighskurs med Minna  

29.10.2022 Felles grønnsakkerhøst 

05.11.2022 Komposteringskurs med Gunnar  

05.11.2022 Felles grønnsakkerhøst og åkerrydding 

24.11.2022 Jordbrukskveld med naturvernforbundet i Ås 

26.11.2022 Høsttakkefest 

08.12.2022 Vinter møte 
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Vi satte opp vanninfrastrukturen på jordet, og noen medlemmer lærte å betjene generatoren for å 

pumpe vann og fylle vannbeholdere. Vi fullførte en komposthaug med Gunnar, og nøt deretter pizza 

sammen, både pikante og søte. Vi gjorde veldig mye på en dag, og var fornøyde med energien på jordet. 

Vi gleder oss til neste Vårronna i 2023! 

 

Foto: Pizzakokken Cipriano lager dessertpizzaer med Erin og Elisa 

Festivaler og Markets 

Dysterjordet var godt representert på lokale arrangementer, deltok i tre arrangementer utenfor gården. 

Med to stands på en helg stilte våre frivillige opp og hjalp med organisering av transport, oppsett, 

markedsføring og nedpakking for både grønnfestival i Ås på lørdag og marked dager på gården i Ski 

søndag! Dysterjordet var også til stede på SmakÅs. Vi samlet ikke bare navn på ventelisten vår for 

sesongen 2023, men delte også en gulrot-topp-pesto laget av gulrøtter fra Dysterjordet. En spesiell takk 
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til vår medlem Monica Blindheim, som virkelig hjalp til å gjøre vårt stand på SmakÅs en suksess mens vår 

leder Victoria var på reise i Norge med foreldrene sine. 

 

Foto: Venstre - Dysterjordet donerte løkfletter i 

utlodningspremie på markedsdagen i Ski. 

Foto: Høyre - Medlemmene Halyna og Hilde 

bemanner standen på Grønnfestival 
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FIVH  

I september besøkte gruppen Framtiden i våre hender Dysterjordet for å lære mer om samarbeidende 

landbruk. Arrangementet startet ved bålet der Victoria introduserte strukturen og historien til gården. 

Deretter ledet Vegard gruppen rundt på feltet for en omvisning og for å lære mer om produksjon av 

økologiske grønnsaker i sentrum av Ås.  

Dette besøket var et av 

høydepunktene for leder 

Victoria i året. Det var 

hennes første gang å holde 

en presentasjon helt på norsk 

(nesten ...)! Gruppen var 

ivrige etter å høre om 

arbeidet vi gjør, og vi hadde 

mange gjester som til slutt la 

til navnene sine på vår 

venteliste. Vi ser frem til å bli 

kjent med dem bedre i 2023! 

 

 

Foto: Nicholas Wilkinson FIVH Nordre Follo - En gjeng besøkende sitter rundt bålet og lærer litt om 

Dysterjordet 

Åpen Økologisk Gård 

1. oktober arrangerte vi en åpen økologisk gårdsdag i samarbeid med Økouka Oslo og Økologisk Norge. 

Været var ikke på vår side med regn og vind gjennom dagen. Det var kaldt og vått, men vi hadde en flott 

tid likevel. Selv om vi ikke hadde så mange mennesker som vi ville ha likt, syntes de som kom å ha det 

gøy, med kanskje 30-35 personer som vandret på feltet gjennom dagen.  
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En lokal lysmaker fra Oslo, Mesi, solgte sine 

Shelights-lys under et telt, og en av våre 

medlemmer Marion og hennes familie 

gjorde oss igjen en tjeneste med en 

demonstrasjon av middelaldermatlaging 

basert på 1300-tallet, inkludert 

grønnsaksboller og brød. Vi lærte om noen 

av våpnene, klærne og krydderne på den 

tiden.  

Foto: Øverst til høyre – Mesi selger Shelights-lys; Venstre - En demonstrasjon av våpen fra 1300-tallet; 

Nede til høyre - Medlemmet Marion tilbereder brød i en gryte i 1300-tallsstil.  

Dessuten ble pizzaoven tent opp, og vår fellesskapspizzakokk Cipriano hjalp oss med å lage deilige saltet 

og dessertpizzaer. Gjennom dagen nøt både barna (og voksne) å hoppe i høyet. Vi laget høystakker og 

ble kreative med et fellesskapskunstprosjekt - takknemlighetstre. Noen mennesker fullførte vellykket 

Dysterjordets rebuspuslespill, og vi tilbrakte en god del tid samlet rundt bålet, nyter hverandres selskap. 
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Høsttakkefest  

I 2022 var vår årlige høsttakkefest på en måte annerledes enn tidligere år. Vi har vært så heldige å ha en 

bonde som også er en strålende kokk! Men i år stod ikke Håkon for å lage vår årlige middag, men 

medlemmene forberedte små retter å dele. Vi var usikre på hva resultatet ville bli, men vi ble alle 

hyggelig overrasket. Dekorasjonsgruppen gjorde en strålende jobb med å legge til det allerede vakre 

miljøet i festsalen på kulturskolen i sentrum av Ås, med glassvasjer, fenygreiner og elektriske telys. Noen 

av våre medlemmer bidro med sine beste retter, inkludert en rå grønnsaksalat, en quiche, kjøttkake, 

marokkansk couscous, jordskokksuppe, vårruller og curry puffs, surdeigsbrød, focaccia og noen andre 

blandede gryter. Desserter var like spennende, med flere kaker, brownies og trollkrem. Gjennom 

kvelden ble barna underholdt med fargebøker, ballonger og skjul og søk. Voksne nøt en hjemmelaget 

kirsebærlikør, mens bakgrunnsmusikken var en runde Settlers of Catan. Maten var deilig, samtalene var 

hyggelige, og kvelden var en vi vil huske. Takk til alle som forberedte mat, hjalp med å sette opp og 

dekorere lokalet, og til det fantastiske opprydningslaget! Vi gleder oss til denne begivenheten i 2023, og 

vet at våre medlemmer lager virkelig god mat. 

 

Foto venstre: matbordet fra våre fantastiske 
kokker; Foto høyre: Borddekorasjoner av vårt 
fantastiske dekorasjonsteam 
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8. Sosialt ansvar 
I mars 2022 begynte Dysterjordet å kommunisere med Ås frivilligsentral for å se hvordan vi kunne bidra 

med den forventede strømmen av flyktninger til området. Vårt styre var ivrige på å inkludere ukrainske 

flyktninger i gårdens aktiviteter. En av våre styremedlemmer, Eli Moe, var i samtale med en 

representant fra Ås kommune og i juli inviterte vi en gruppe flyktninger til marken for et besøk. Etter en 

omvisning på marken, deltok våre besøkende i dugnaden og hjalp oss med å luke og plante nye avlinger.  

På ettermiddagen var vi heldige at en av våre medlemmer tok med en venn til marken som snakket 

ukrainsk, engelsk og norsk! Hun oversatte for oss og vi fikk bli kjent med gruppen av flyktninger, mange 

av dem var bønder i Ukraina. Vi lyttet til deres historier og delte noen av våre egne. De var overrasket og 

kanskje skuffet over at vi ikke dyrket aubergine!  

Gjennom samtale med styret og Ås kommune bestemte vi oss for å tilby andeler til de interesserte 

ukrainske flyktningene som en sosial ansvarlighet overfor fellesskapet. Dysterjordet betalte for en full 

andel og Ås menighetskirke (menighetskirke) betalte for 3 fulle andeler.  

Vi håper å fortsette å tilby 

andeler for flyktninger i 

årene som kommer 

gjennom fortsatt samarbeid 

med Ås kommune og NAV. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ukrainske flyktninger blir med oss på jordet 
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9. Økonomi og regnskap  
Under følger regnskap for 2022- skal vedtas av årsmøtet.  
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Revisor til regnskap er andelshaver, Patrick Merlot.  

Til årsmøtet i Dysterjordet andelslandbruk SA 

 

Valgt revisors beretning for 2022 

Uttalelse om årsregnskapet 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Dysterjordet Andelslandbruk på bakgrunn av tilsendt 

bokføring i excel, elektroniske bilag og kontoutskrifter fra banken. Revisjonen har ikke vesentlige feil  

eller mangler. 

Årsregnskaper for regnskapsåret 2022 viser et fordel på kr 61 647. 

Jeg mener at det fremlagte årsregnskapet for 2022 gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen, 

og kan fastsette som Dysterjordet andelslandbruks årsregnskap for 2022. 

 

Sted:  Moss                   Dato: Februar 15. 2023 

 

 

 

 

Navn: Patrick Merlot 
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_______________________________________________________________________________ 

Tusen takk for 2022, og vi gleder oss til 2023! 

Årsberetningen var skrevet av Victoria Thomas. 

Dokumentet er oversatt av Hilde Rui og ChatGPT.  
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