
 

 

Bryllupsåret 2022! 

Blomsterhagen på Abildsø er en lite og personlig firma bestående av noen veldig blomsterglade folk. Vi holder til på 

Abildsø Gård i Oslo, hvor vi har vår fem mål store økologiske blomsteråker, vår Åkerbutikk og vårt blomsterverksted. 

Siden vi startet så smått i 2009, har vi levert blomster til svært mange bryllup, og prioriterer det høyt, også med tanke på 

hva vi velger å dyrke i åkeren vår. Vi har ranunkler og anemoner i juni når ingen andre har, vi har vakre ranker som 

skaper liv og linjer og vi har hageroser og urter med nydelig duft for de som liker det. Når august kommer har vi et stort 

utvalg av georginer, fra kjempestore pudderrosa eller dyp rød, til søte små hvite pompom georginer, ferskenfargede 

vannliljegeorginer og alt imellom. 

Hvis du er opptatt av gode miljøvalg til ditt bryllup, er våre kortreiste økologiske blomster et godt alternativ. Utenom 

egen dyrkingsesong bruker vi innkjøpte blomster, og har gode leverandører med supert utvalg! 



Store endringer for 2022 

Blomsterhagen er et firma med mange jern i ilden, og vi har måttet gjøre noen valg for å lette på arbeidstrykket til et nivå 

hvor vi sikrer kvaliteten i det vi påtar oss. Vi har valgt å begrense tilbudet vårt til brudebukett med tilbehør, og blomster i 

bøtter i perioder av året. Det betyr at vi ikke lenger tilbyr bordblomster og rompynt. Vi er lei oss for dette, men det er nok 

et riktig valg for oss.  

Vi er glade i bryllupsblomster, vi vil fortsette å lage brudebuketter, knappehullsblomster og hårblomster. Våre 

ambisjoner for å lage eventyrlige brudebuketter er høyt, vi vil fortsette å utvikle både dyrking og binderi til det som gir 

muligheter for de vakreste bukettene. 

Vi vil også tilby bøtter med åkerblomster i den delen av dyrkingssesongen hvor åkeren gir godt utvalg, dvs juli, august 

og septmeber. Vi utvider bøtteutvalget til å inkludere rene georginebøtter i fargaskala, rene bunter av erteblomster, rene 

blomsterbøtter uten grønt og miksbøtter av blomster og noe grønt.  

Vårt mål og ambisjon er å tilby mer informasjon og undervisning i hvordan man pynter bord og rom. Dette ønsker vi å 

gjøre ved hjelp av kurs, både digitale og fysiske, blogg og videosnutter. Vi vil også forsøke å være behjelpelig med å 

anbefale folk som er gode til de oppgavene som vi ikke lenger kan ta på oss. Vi håper at summen av det vi tilbyr vil 

være et godt alternativ for mange som skal invitere til selskap, stort eller smått. 

 

 

 

 

 

  



BINDERI 

Våre brudebuketter er som regel viltre og rikt 

botaniske. Men utover det har vi laget mye 

forskjellig, vi gjør det vi kan for at bruden skal 

bli fornøyd. Noen vil ha en behersket, rund 

form med litt brytninger, andre vil ha den så 

stor og vilter som mulig. Prismessig ligger de 

fleste av våre buketter på 2500 kr. For svært 

store buketter, spesielt innhold eller form kan 

prisen bli høyere, men da er dette avtalt på 

forhånd.  

Inkludert i brudebukettprisen er en vandring i 

blomsteråkeren, hvor vi sammen ser på hva 

som er tilgjengelig og snakker om uttrykk, 

farger og stil, og får på plass de siste detaljene. 

Dette gjøres vanligvis nær bryllupet, for at 

blomstringen i åkeren skal stemme med tiden 

for bryllupet. 

Ønsker du deg andre blomster enn det vi har i 

åkeren, kjøper vi det inn, som vi også gjør 

utenom egen dyrkingsesong.  

Vi lager knapphullsblomster, hårblomster, 

hodekranser, forlover- og brudepikebuketter og 

hva du ellers måtte ønske. 

Veiledende priser:  

Knapphullsblomst: kr 250,- pr stk.  

Corsage dame kr 400,- 

Hårblomster sett av 5 stk: kr 250,- 

Hårkam med blomster kr 400 

Hodekrans barn fra kr 450,- 

Hodekrans voksen fra kr 550,- 

Forloverbukett kr 550,- 

Brudepikebukett eksempel kr 400,- 

Blomsterkonfetti: kr 250,- pr porsjonspose 

Vi tilbyr også en «budsjett-utgave» av 

brudebukett i nettbutikken vår. 

 



LØSE BLOMSTER  

Vi har i 2022 gått fra å tilby ferdig bord og rompynt til å tilby et større utvalg av løse blomster, i tillegg til personlige 

blomster som brudebukett, knappehullsblomster og hårblomster. Dette gjør vi i samarbeid med «vår» avdeling på 

Skarnes, som har en stor åker med georginer, erteblomster og annet. Sammen tror og håper vi at vi vil ha en god 

mengde blomster som gjør oss i stand til å ha god leveringssikkerhet for løse blomster i juli, august og september.  

Vi har i utgangspunktet disse alternativene for løse blomster: 

Blandet bøtte. Ca 60-70 stengler, dvs en full bøtte med blandede blomster i avtalt fargeskala. Blomstene vil være et 

utvalg i forskjellige størrelser og uttrykk Kr 1500,- 

Bunter av georginer i avtalt fargeskala, 10 stk pr bunt, kr 300,- 

Bunter av erteblomster i avtalt fargeskala, 20 stk pr bunt, kr 280,- 

 

     

 

For all levering av løse blomster tar vi forbehold om avlingen. Utendørs dyrking gir uforutsigbare forhold, og det hender 

at noe ikke blir som vi ønsker. Særlig på enkeltkulturer og spesifikke farger kan det skje at vi ikke kan levere, men det 

vet vi normalt noe tid i forveien. Hvis bestillingen ikke er helt spesifikk på sorter og farger vil vi alltid kunne levere det vi 

har avtalt.  

 

 

 

 

 

 



 

Vi kan levere med blomsterbud i Osloomådet. Prisen avhenger av om budet kjører direkte eller om leveringen kan 

gjøres på en budrute, men prissjiktet vil ligge fra kr 120 og opp til kr 600. 

Budleverng bør tas imot av noen som er dedikert til bryllupet. Vi har dessverre dårlig erfaring med at det tas imot av 

personale på lokasjon pga av vaktskifte o.l. Blomstene er deres ansvar fra de blir levert av budet.  

På de neste sidene følger en del bilder med eksempler på våre brudebuketter.   

Vi ønsker dere lykke til med bryllupsplanleggingen, og hører gjerne fra dere hvis dere har spørsmål. For å booke oss til 

deres bryllup, gir dere oss beskjed om at dere ønsker å bli lagt inn i vår kalender. Vi tar ikke på oss fler oppdrag enn at 

vi kan gjøre en god jobb med hvert enkelt bryllup, en plass i kalenderen og en god dialog sikrer at vi har kapasitet og at 

utførelsen blir best mulig.   

 

Mail til verksted@blomsterhagen.no   tlf 465 16 511 
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