Program - hösten 2017

Tjörns Trädgårdsförening
Anna-Lena Gustavsson
Skonertgränd 12
471 61 MYGGENÄS

Allmän information om resor, aktiviteter och medlemsrabatter finner ni på
nästa sida.
Höstens föredrag Åke Truedsson och Camilla Danielsson
Dagsresa till Jul i Vinterland
Adventsmöte med föredrag av Johnny Andréasson, Runåbergs fröer
Gör din egen julgrupp
Välkommen till våra aktiviteter önskar
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Allmän information

Gör din egen julgrupp

Resor

Måndagen den 11 december klockan 18.30 ca 2 timmar

Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar vi ut en avgift
på 200 kronor.

Vi träffas på Edwardssons och
gör egna personliga julgrupper.
Ta gärna med dig korg eller skål som
du vill arrangera i.
Kaffe finns, men vill du ha doppa får
du ta med dig det.

Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller
ring Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23.
Vi vet om endagarsresa blir av tidigast 2 veckor innan avresa och
för flerdagarsresa tidigast 5 veckor innan avresa.
Vi reserverar oss för smärre ändringar i resornas program.

Kursavgift: 50 kr/person exkl.
materialet som du köper hos
Edwardssons till 20% rabatt.

Du måste vara medlem i Tjörns Trädgårdsförening för att få åka med på våra
resor och delta i våra kurser/aktiviteter.
Har du matallergi, tala om detta när du anmäler dig till resan.
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer.

Aktiviteter
Har du anmält dig till en aktivitet och får förhinder, ring och avanmäl dig, vi har
oftast kölista och det finns säkert någon som gärna tar din plats.
Avgiften skall vara betald innan kursdatum. Om inte avgiften är betald i tid
tillfaller platsen annan person i kölistan.
Även om anmälningsdatum passerat kan det finnas platser kvar på våra
resor/aktiviteter, är du intresserad, ring!

Först till kvarn, det finns 10 platser.
Bindande anmälan senast
7 december till Gun 0304 66 36 14.
Förskottsinbetalning till bankkonto som du får vid anmälan.

Tack till våra medlemmar
för att ni kommit med tips om föredrag och skänkt fina vinster till våra lotterier.
.
Styrelsen
Berit Johansson, ordförande
0303 804 73, 073 804 73 17
beritjohansson450@hotmail.com

Gun Johansson, ledamot,
vice ordförande
0304 66 36 14, 0739 94 20 00

Visa upp ditt medlemskort så får du rabatt hos:
Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blommor, Orust Blommor,
Tjörns trädgårdar samt mustning på Billströmska.

Anna-Lena Gustavsson, kassör
0304 66 73 84, 0703 069 972
annalena.gustavsson49@gmail.com

Inga-Lena Håkansson, ledamot
0304 66 16 41, 0707 13 18 90
ingalena.tjorn@hotmail.com

Hoppas att du tycker om vårt program och kan vara med på något eller några
evenemang. Kom gärna med förslag till nya aktiviteter.
Mailadress: tjornstradgardsforening@hotmail.se

Britt-Marie Pettersson, sekr
0304 66 19 04, 0704 79 83 80
britt-marie.P@spray.se

Karin Kristensson, ledamot
0304 66 73 28, 0722 27 73 28
karinkristensson52@gmail.com

Håll koll på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se
samt på facebook, de uppdateras kontinuerligt.

Christina Ossiansson, ledamot
0303 846 23, 0706 47 75 64
christina.ossiansson@gmail.com

Ullamaj Abrahamsson, ledamot
0303 839 66, 0704 60 94 09
ullamajsan@hotmail.com

Medlemsrabatt
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Adventsmötet (endast för medlemmar)

Vitlök och sparris

Torsdagen den 7 december klockan 18 - ca 21
Häggvallskolan

Lördagen den 9 september klockan 11 – ca 14
Häggvallskolan

Johnny Andréasson
Runåbergs fröer

Föredrag med Åke Truedsson
Odla vitlök
Vitlök är en av våra äldsta odlade
grödor från Centralasien och en
härlig krydda för köket och
medicinskt intressant, men att
odla den och få ett bra resultat
(100 g lökar) kräver lite kunskap.
Här får ni alla knep och får lära
om historia, odling och typer.

Vad får vi odla i våra trädgårdar?
Idag finns det många regler och direktiv som styr
vad vi får odla.
Registrering, och nästan total dominans av
några få företag i utsädeshandeln, begränsar
oss mer och mer i våra val av sorter.

Odla sparris
Alla kan ju plantera sparris och få
några skott att växa men för att
lyckas med att få 25-50 skott per
planta och därtill god och trådfri
sparris som inte behöver skalas
kräver kunskap.

Johnny berättar lite om detta, och han talar om ekologisk odling i allmänhet och
vad vi i framtiden kan ha för möjligheter inom odlingen.
Dessutom beskriver han några nya sorter, visar bilder och erbjuder frön till en
del utvalda sorter.
Vi bjuder på glögg, kaffe med dopp och trevligt umgänge med våra
trädgårdsvänner.
Lotteri med fina vinster.

Allt detta får ni i Åkes föredrag så att ni också lyckas med odlingen.

Varmt välkomna!

Tips från Åke, ta med papper och penna för det blir mycket fakta som är viktig
för att lyckas med odlandet.

Har du problem att hitta bra julklappar?
Ge bort ett medlemskort i Tjörns Trädgårdsförening.
Kontakta annalena.gustavsson49@gmail.com
eller 0304 66 73 84, 0703 069 972 så fixar hon ett
presentkort på medlemskap för 1 år.

Åke tar med sig böcker och fröer till försäljning.
Lotteri
Ta gärna med fika
Entré: 100 kr kontant betalning, medlemmar gratis!
Välkomna!
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Känn trädgården så skapar du din vackraste trädgård
Lördagen den 14 oktober klockan 11 – ca 14
Häggvallskolan

Föredrag med
Camilla Danielsson
Camilla berättar om sin trädgård där
sex olika trädgårdsrum har fått var
sitt färgtema, doft och stämning.
Med hjälp av växter, framförallt
perenner, har hon målat trädgården
med färgsprakande planteringar
med blomning från mars till
november.
Det handlar om trädgård som idé och
känsla, om relationen mellan
människa och trädgård.
Det blir också en del grundläggande grepp inom gestaltning, med exempel och
praktiska tips på hur man kan försköna sin trädgård utan att vara proffs.
”Det kanske inte blir precis som man tänkte – ofta blir det ännu bättre. Jag vill
fästa fokus vid att skapandet är viktigare än resultatet. Då blir det vackert och
meningsfullt.”
Camilla Danielsson är författare till boken Känn trädgården, som förra året
nominerades till Årets trädgårdsbok. Den handlar om förverkligandet av den
egna trädgården i Askim, med Göteborgs Botaniska trädgård som
inspirationskälla. Camilla tar med sig böcker till försäljning.
Lotteri.
Ta gärna med fika.
Entré: 100 kr kontant betalning, medlemmar gratis!
Välkomna!
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Resa till Oslo – Jul i Vinterland
Torsdagen den 23 november
Avresa
07.00 Kållekärr
busstation
07.05
Häggvalle
damm hlp
07.10 St1
tappen
Myggenäs
07. 20 Nösnäs
gymnasiet, hlp
inne på skolans
område.
Vi gör en resa till ett vinterland och ”odlar” vårt sociala umgänge.
Vi startar färden och åker mot Rasta i Tanum där vi stannar och tar en kopp
kaffe/te med dubbelfralla (ost/skinka).
Därefter åker vi till Oslo för ett besök på Oslo Operahus med guidad
rundvandring (50 min).
Vi skall besöka en av Oslos pampiga och stämningsfulla julmarknader, mitt på
Karl Johan (1 tim). På bussen serveras en lätt förtäring.
Vi besöker Norsk Maritim Museum där vi med hjälp av Ivo Caprinos unika
5-dimensionella film bjuds på en upplevelseresa från Nord till Syd via Norges
naturnära kust. Vi får även tid att på egen hand få en intressant inblick i forna
tiders sjöfartshistoria (1,5tim).
Efter en lång och händelserik dag tar vi oss tillbaka till Sverige med Color Line
Sandefjord - Strömstad (2,5 tim), under överfarten njuter vi av julbordsbuffén
inklusive vatten, öl och vin.
Det finns tid för ett besök i Taxfree eller varför inte sitta ner och prata om
kommande odlingsår med någon medresenär.
Åter till Tjörn ungefär klockan 21.30.
Pris: 875 kronor. Betalas in senast den 10 november på bankkonto som du får
vid anmälan. Vid anmälan ska namn och ålder anges.
Anmälan senast den 9 november till Christina 070 64 775 64, 0303 846 23.
PS. Läs mer om vad som gäller vid våra resor på sidan 2.
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