Hösten 2020
Höstens första programpunkt:
Wok-visning och guidning på Austad Gård i Spekeröd
Söndagen den 6 september klockan 11.00 - ca 14.30
Lördagen den 12 september klockan 11.00 - ca 14.30
Vi börjar höstens aktiviteter med ett besök hos Sutip Austad på Austad Gård i Spekeröd.
Sutip har under många år odlat allt från minigrönsaker till potatis, som hon har levererat till stjärnkockar och
välkända restauranger.
Hon har även en välsorterad gårdsbutik där vi får tillfälle att köpa fina grönsaker.
Vi får en wok-visning där vi får lära oss hur man tillagar grönsaker på Sutips bästa sätt. Vi får följa
tillagningen av alla rätter och får provsmaka dessa. Du blir garanterat mätt, lovar Sutip!
Med tanke på Covid-19 håller vi till utomhus, därför är det kläder efter väder som gäller. Vid regn finns det
möjlighet att vara under tak vid wok-visningen.
När all mat är tillagad och uppäten får vi en guidad rundtur i hennes odlingar, där hon bland annat odlar
asiatiska grönsaker, tomater, mangold, paprika och kryddväxter.
Pris 300 kr/person, anmälan är bindande, om ersättare inte går att finna.
Anmälan senast den 29 augusti efter klockan 19 till Christina 070 64 775 64.
Vi måste vara minst 15 personer (max 20) vid varje tillfälle för att kunna genomföra besöket på
Austad Gård. Tips, ta gärna med anteckningsblock och penna!
Varmt välkomna hälsar
Sutip och Tjörns Trädgårdsförening

Odlingsvisning på Austad Gård i Spekeröd
Lördagen den 3 oktober klockan 11.00 - ca 13.00
(Vid stort intresse gör vi ytterligare ett besök den 10 oktober)
Sutip Austad på Austad Gård visar sina odlingar för oss.
Sutip har under många år odlat allt från minigrönsaker till potatis, som hon har levererat till stjärnkockar och
välkända restauranger.
Hon har även en välsorterad gårdsbutik där vi får tillfälle att köpa fina grönsaker.
Vi får en guidad rundtur i hennes odlingar, där hon bland annat odlar asiatiska grönsaker, tomater, mangold,
paprika och kryddväxter.
Med tanke på Covid-19 håller vi till utomhus, därför är det kläder efter väder som gäller. Vid regn finns det
möjlighet att vara under tak när vi får kaffe och smörgås.
Pris 175 kr/person, anmälan är bindande, om ersättare inte går att finna.
Anmälan senast den 27 september efter klockan 19 till Christina 070 64 775 64.
Vi måste vara minst 15 personer (max 30) vid varje tillfälle för att kunna genomföra besöket på Austad Gård.
Tips, ta gärna med anteckningsblock och penna!

Varmt välkomna hälsar
Sutip och Tjörns Trädgårdsförening
Adress: Austad Gård, Grössby 224, 444 93 Spekeröd
Följ länken nedan och du får en vägbeskrivning från rondellen vid Circle K i Spekeröd.

Nu händer det saker, föredrag på gång, missa inte detta!

Hej Trädgårdsvänner!
Nu är det hög tid att boka biljetter. Biljetten kostar endast 50 kronor.
Se till att du har YouTube installerat i din dator/telefon.
Vi har alltså bjudit in Hannu Sarenström för ett webbföredrag den 29 oktober klockan 19.00.
Nu har du möjlighet att chatta med honom för att ställa frågor eller skriva kommentarer efter föredraget.
Kan du inte delta vid denna tid, går det bra att titta i efterhand, förutsatt att du har anmält dig och betalt.
Anmäl dig via den här länken

OBS! Du måste fylla i din mailadress på Billetto när du köper din biljett, annars ingen länk till föredraget!
Någon minut innan föredraget börjar, loggar du in och vi ser till att allt funkar. Det är alltid någon som gör
något fel, blir det ett tekniskt avbrott under sändningen sitter man bara kvar och väntar, så är det strax igång
igen.
Vi stänger biljettkassan en timma innan sändning.
Missa inte Hannus föredrag den 29 oktober klockan 19.00!
Trädgårdslycka
Buskar och träd skapar rummet, och blommande rabatter från vår till höst ger lång glädje.
Hälsningar
Styrelsen
PS Har du frågor ring Christina 0706477564 eller Berit 0738047317

