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Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  
471 61 MYGGENÄS 
 
 
 

Får du inga mail från oss saknar vi din epostadress. 

Vänligen maila till  

tjornstradgardsforening@gmail.com 

Tjörns Trädgårdsförening 
Program hösten 2018 

 
 
Hej trädgårdsvän! 
 
En sådan fantastisk sommar vi 
har haft, eller inte. Det beror på, 
om vi bara vill sola och bada, och 
inte odla. Vi har gått många 
vändor i trädgården med våra 
vattenkannor. 
 

Öppna trädgårdar är något vi 
gärna vill att några av våra 
medlemmar har varje år, är du 
intresserad av att visa din 
trädgård hör du av dig.  
 

Nytt för i år är att vi tar med 2019 års första programpunkter redan i 
höstprogrammet. Vårprogrammet sänds ut i början av februari. 
 

Det är ett otroligt stort intresse för våra föredrag och resor. Du ska veta, att det 
är du som gör föreningen till vad den är genom att åka med på våra resor och 
delta i våra aktiviteter. TACK! 
 
Vi ses 
 

Berit Johansson, ordförande 
073 804 73 17 
beritjohansson450@hotmail.com 
 

Anna-Lena Gustavsson, kassör 
0703 069 972, medlemsregistret 
annalena.gustavsson49@gmail.com 
 

Britt-Marie Pettersson, sekreterare 
0704 79 83 80 
bm.pettersson47@gmail.com 
 

Christina Ossiansson, ledamot 
070 64 775 64, reseansvarig 
christina.ossiansson@gmail.com 

Gun Johansson, ledamot,  
vice ordförande, 0739 94 20 00 
mammaguntorod@gmail.com 
 

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

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

Ullamaj Abrahamsson, ledamot 
0704 60 94 09 
ullamajsan@hotmail.com 
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Allmän information 
 
Resor 
Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av dagsresor tar vi ut en 
avgift på 200 kronor. 
Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller  
ring Christina 070 64 775 64. 
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.  
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! 
 

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

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

Vinster 
Dela gärna dina plantor krukade och namnade och skänk som 
vinst till våra lotterier, färg och höjd är bra att känna till. 
 
Tack till våra medlemmar som kommit med tips om resor och som skänkt 
fina vinster till våra lotterier. 
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2 dagarsresa till 
Helleborusfestivalen i 

Skælskør 
Fredagen 15 – 16 mars 

 
Vi besöker Helleborusfestivalen på Gartneriet Spiren i Skælskør.  
Här driver Marianne Rostén sitt trädgårdsmästeri, som inriktat sig på ett brett 
sortiment av Julrosor – Helleborus. 
 

Dag 1 fredag - Avresa från Tjörn.  
Kaffe och smörgås med ost/skinka på Kvibille Gästgivaregård. Vi åker 
vidare mot Danmark och Slagelse.  
Inkvartering i dubbelrum med dusch/WC på hotell.  
Middag inklusive 1vatten, 1 öl alternativt 1 glas vin. Samt kaffe på 
hotellet.  
 

Dag 2 lördag - Frukost på hotellet.  
Vi åker till Skælskør och Gartneriet Spiren där vi besöker Helleborus-
festivalen, ca 3-4 tim. På festivalen kommer pilflätningsgruppen Lille Egede 
Flettekreds att vara med som en arbetande verkstad. Det finns möjlighet att 
prova dina egna färdigheter, samt att få goda råd på vägen. Föredragshållare 
på årets festival är Peter Bonde Poulsen som är slottsträdgårdsmästare på 
Egeskov slot. Han berättar om Livets gang på Egeskov. (danska)  
För den som önskar något att äta under sin vistelse på festivalen, finns det 
enklare förtäring samt läsk/öl/vin att köpa. 
 

Färden går vidare mot Helsingör för en lunch inklusive alkoholfri dryck på  
Gl Humlebæk Kro.  
 

Vi åker med färjan Scandlines Helsingör-Helsingborg (20 min). 
 

Vid Björkäng Vägkrog stannar vi för kaffe, dubbelfralla med ost/skinka. 
 

Pris: ca 2250 kr per person, enkelrumstillägg 350 kr  
 

Vi vill göra dig uppmärksam på att resans innehåll kan förändras något och en 
uppdatering kommer i vårprogrammet för 2019. Vi vill ändå tala om nu i höst 
att vi ska göra den här resan tidig vår och att det då blir en kort anmälningstid. 
Vi vill helt enkelt ge dig tid att planera in en trevlig resa!  
Anmälan senast den 15 februari 2019 till Christina 070 64 775 64  
 

www.gartnerietspiren.dk. 
www.pileforeningen.dk/lille-egede-flettekreds 

Årsmöte torsdag 28 februari klockan 18.00 i Häggvallskolan. 
Som vanligt bjuder vi på ett intressant föredrag, samt kaffe med dopp. 

Varmt välkomna! 
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Adventsmötet, endast för medlemmar 
 

Torsdagen den 6 december klockan 18 - ca 21  
Häggvallskolan 
 

 

Julrosen – en glädjespridare  
i vintertid 
 

Vad får en enkel herdeflicka att falla i 
gråt?  
Finns det egentligen någon bra kur för 
portvinstår och  
går det verkligen att bota hysteri?  
 

Det, liksom vad Selma Lagerlöf, och 
Carina Larsson har gemensamt får 
vi reda på under kvällens föreläsning 
där julrosen står i centrum. 
 
 

I århundraden har julrosen fascinerat oss med sin vackra blomning under den 
tid på året när det mesta i växtvärlden ännu sover sött. Carina berättar om 
botaniken, historiken och mystiken kring släktet Helleborus. Ni får också veta 
hur man lyckas med den egna odlingen och hur dagens utbud av arter och 
sorter ser ut. 
 

Vi bjuder på glögg, kaffe med dopp och trevligt umgänge med 
trädgårdsvänner. 

Lotteri med fina vinster.      Varmt välkomna! 
 
 

Ekologisk odling från sådd till skörd 
Lördagen den 26 januari 2019 klockan 11 – ca 14 
Häggvallskolan 
 

Täckodling, gröngödsel, ogräs och jord. 
Köksväxternas historia och vårens nyheter.  
 

Allt detta vill Johnny Andréasson från 
Runåbergs Fröer förmedla till oss.  
Johnny tar med sig fröer till försäljning. 
 

Lotteri med fina vinster. 
Entré: Medlemmar gratis,  
övriga gäster 50: -, kontant betalning/swish. 
 

Välkomna! 
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Svamputflykt 
 

Lördagen den 29 september klockan 10.00 
 
Efter den här sommaren vet vi inte hur mycket svamp vi hittar, kanske inte 
som på bilden.  
Följ gärna med till Bredfjället i Ljungskile på svampplockning under 
ledning av Britta Andersson. 
 
Vi kör med egna bilar, och träffas vid Myggenäs korsväg klockan 10 för att 
samåka, det kan vara svårt med parkering i skogarna.  
 
Svampen som vi plockar examinerar vi tillsammans med Britta. Kanske lär vi 
oss några nya svampsorter. 
 
Begränsat antal deltagare, anmälan senast den 26/9 till  
Britta 0735-05 02 74. 
 
Ta gärna med fika och mobiltelefon! 
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Lisa för själen 
 
Lördagen den 13 oktober 
klockan 11 – ca 14 
 

Häggvallskolan 
 

Vad är det i trädgården och i naturen 
som gör att vi mår så bra?  
Annika berättar om hur hon 
rehabiliterade sig i trädgården efter en 
långtidssjukskrivning. 
Trädgården fungerar även som 
friskvård för den som vill stressa ner 
och Annika ger flera bra tips på hur 
man kan hämta kraft i sin egen 
trädgård. 
Med stämningsfulla bilder bjuder hon 
på en härlig dag.  
Det finns alltid något att njuta av– 
bara vi ser det. 

 
 

Annika Christensen jobbar som frilansfotograf med inriktning på 
trädgård. Hon har i 7 års tid skrivit dagbok från sin trädgård i Allt om Trädgård. 
Annika har medverkat i 3 böcker och har 39 000 följare på Instagram 
@annikasnaturligating, har gjort 2 utställningar på Sofiero; Vår i kruka 2015 
och Kvistar och knoppar 2016. 
 
Trädgård i kruka 
handlar om vad man kan ha i sina krukor alla 
årstider. 
Hur planterar man hållbart och ekonomiskt? 
Vilka växter tål frost tidigt på våren? 
Dolda och lättskötta sommarblommor. 
Höstens krukor och till slut vad har man i sina krukor 
på vintern? 
Tips och inspiration att plantera lökar i kruka.  
Gör rum för våren - mycket inspiration. 
 

Ta gärna med fika. Lotteri med fina vinster. 
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 50: -,  
kontant betalning/swish. 
 
Välkomna! 
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Riddarsporrar och 
storblommiga perenner 
 
Lördagen den 10 november  
klockan 11 - ca 14 
 

Häggvallskolan 
 

Lennart Larsson från Larssons 
Plantskola i Ulricehamn, håller föredrag 
om riddarsporrar, anemoner, ranunkler 
samt storblommiga perenner.  
Lennart har stor erfarenhet av att förädla 
och föröka riddarsporrar.  
Hans intresse för perenna växter kommer 
ursprungligen från eternellodling, som via 
riddarsporrar och ädeltistlar, fasats över till 
ett starkt fokus på härdiga perenner. 
 
Lennart deltar på många av vårens trädgårdsmässor runt om i landet och han 
har skrivit artiklar i diverse tidskrifter. 
Lennart tar med sig växter, fröer, lökar och böcker till försäljning. 
Ta gärna med fika.  
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 50: -, kontant betalning/swish. 
 

Välkomna! 
 

Vi gör dörrkransar 
Måndagen den 12 november klockan 18.30 – ca 21.00 
 

Vi träffas på Edwardssons Handelsträdgård för en pysselkväll.  
Här finns allt tänkbart material som behövs när man ska göra en dörrkrans. 
Det finns färdiga kransar att dekorera eller så klär du din krans själv med 
valfritt grönt och dekorerar den efter tycke och smak.  
 

Priset på din krans beror på hur mycket material du använder, 
uppskattningsvis mellan 150 – 300 kr. Tala om vid anmälan om du vill ha en 
halmkrans att klä själv, eller en färdig grön krans att dekorera. 
 

Ta gärna med dig sekatör och en vass kniv. 
Vi bjuder på kaffe och bulle. 
Kursavgift: 50 kronor + materialkostnad.  
Kursavgiften betalas till konto som du får vid anmälan. 
Anmälan senast den 7 november till Inga-Lena 0707 13 18 90, först till 
kvarn…  


