Tjörns Trädgårdsförening

Tjörns Trädgårdsförening
Anna-Lena Gustavsson
Skonertgränd 12
471 61 MYGGENÄS

Program hösten 2019
Hej trädgårdsvän!
Som det har blommat i
sommar, det är så vackert
med alla dessa blommor
som lockar till sig bin och
fjärilar.
Många av er har fina
trädgårdar som vi gärna
vill besöka. Hör av dig om
du vill visa din trädgård,
den behöver inte vara
perfekt!
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!
Styrelsen
Gun Johansson, ordförande,
0739 94 20 00
mammaguntorod@gmail.com

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

Vänligen maila till

Anna-Lena Gustavsson, kassör
0703 069 972

tjornstradgardsforening@gmail.com

annalena.gustavsson49@gmail.com

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

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

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

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

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

Får du inte några mail från oss saknar vi din epostadress.
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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.

Ekologisk odling

Lördagen den 25 januari 2020 klockan 11 – ca 14
Häggvallskolan
Johnny Andreasson från Runåbergs fröer
kommer och håller föredrag om Ekologisk Odling
med utgångspunkterna.
Jord
Ogräs
Gröngödsel
Täckodling
Johnny kommer även att prata om Odla ditt eget
frö och Nya sorters frö 2020.
Johnny tar med sig frönyheter 2020 till försäljning.

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 en vecka 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 Blomsteraffär,
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

Lotteri med fina vinster.
Ta gärna med fika!
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 50 kr, kontant eller swish.
Varmt välkomna!
Detta gäller för 2020
Medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 januari, betala in efter
årsskiftet med tanke på vårt räkenskapsår.

Som tidigare ska du ha betalat medlemsavgiften för att få delta på våra

aktiviteter och resor. Har du glömt att betala avgiften när du kommer till våra
föredrag, går det bra att betala på plats.

Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr gäller helår jan-dec.

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

Vinster
Vi tar gärna emot dina överskottsplantor som lotterivinster. Kruka in och
namna, färg och höjd är bra att känna till.

Tack till våra medlemmar som kommit med tips om resor och som

Julklappstips:

Ge bort ett medlemskap i Tjörns Trädgårdsförening
Maila annalena.gustavsson49@gmail.com, eller ring 0703 069 972 så fixar
hon ett presentkort på medlemskap för 1 år.

skänkt fina vinster till våra lotterier.
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Adventsmöte -

medlemsmöte
Onsdagen den 4 december klockan 18.00 – ca 21.00
Häggvallskolan
I år har vi nöjet att ge er möjlighet att lyssna till John Taylor.
Eftersom han är en välkänd och populär föredragshållare, tror vi att det är
många som vill komma och lyssna på honom.
Vi har beslutat att du måste anmäla dig och betala in 75 kr/pers. (se nedan)

Bär och Frukt

Lördagen den 5 oktober klockan 11.00 - ca 14.00
Häggvallskolan
Dagens föredragshållare är trädgårdsmästare Inga Andersson,
tidigare ägare till Orust Blommor 1983-2016. Idag arbetar hon på Orust
Trädgårdstjänst och Bergums Biologiska Bärodling.

Hur kan vi göra våra trädgårdar så vackra som möjligt?

Inga berättar om bär och frukt som vackra, nyttiga och roliga inslag i din
trädgård. Ett föredrag om bärens möjligheter och fruktens värde i våra
villaträdgårdar.
Hon delar även med sig tips från ekologisk yrkesodling av bär och frukt.

John Taylor, tidigare trädgårdsmästare i Slottsparken i Malmö och nu

Lotteri med fina vinster.

aktuell i SVT:s Trädgårdstider, berättar om olika rum i trädgården och hur de
kan förbättras för att skapa intensiva upplevelser.
John pratar om olika praktiska och kognitiva processer som vi använder oss
av i skapandet av våra trädgårdar. ”Alla växter är av lika värde” är ett
mantra som John har använt flitigt.
Dessutom består trädgården enligt John inte bara av växter. Konst, litteratur,
politik samt människan själv glöms ofta bort.
En härlig föreläsning där du får Johns trädgårdstips, inspiration och många
nya idéer.
Vi bjuder på glögg och kaffe med dopp. Lotteri med fina vinster.
Anmälan senast 20 november till Gun 0739 942 000.
Betala därefter 75 kr/pers till bg 5575-7512 eller swish till 0703 069 972,
skriv ditt namn i meddelanderutan.
Varmt välkomna!

Ta gärna med fika!
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 50 kronor kontant/swish.
Varmt välkomna!

Om du har överskott av årets skörd
har vi ett förslag.
Gå med i Reko-ring Tjörn!
Dom hjälper till att förmedla kontakter mellan
odlare och köpare.
Har du frågor kontakta: Anna Sonesson 073 524 44 24.

Max antal personer i lokalen: 150 pers
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Älskade rosor i Mauritzsons trädgård
Lördagen 16 november klockan 11.00 - ca 14.00
Häggvallskolan

Elise och Göran Mauritzson berättar om rosorna i sin trädgård.
De bor på Orust och har en ca 3000 m² stor trädgård, där tyngdpunkten ligger
på rhododendron, pioner och framför allt rosor.
Elise ger lite roshistorik, berättar om favoritrosor och hur de väljer de bästa
rosorna för varje läge.
Göran redogör sedan för hur man kan sticklingsföröka de rosor man tycker
om.
Lotteri med fina vinster.
Ta gärna med fika!
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 50 kronor kontant/swish.
Varmt välkomna!

Smålandsjul på Huseby
Torsdagen den 14 november
Avresa: 08.00 Kållekärr, 08.05 Häggvalle damm, 08.15 St1 tappen Myggenäs,
08.25 Nösnäsgymnasiet.
Följ med oss på en stämningsfull julmarknadsresa till Småland!
Möt ett unikt och genuint hantverkskunnande, handla läckerheter av landets
bästa småskaliga mathantverkare på Nordens största julmässa, Smålandsjul
på Huseby. Inte mindre än 170 olika utställare – skickliga slöjdare, designers
och spännande gårdsföretag med egentillverkade delikatesser – deltar i elva
olika lokaler. Varje kväll tänds 500 marschaller och 200 julgranar som sprider
en fantastisk och magisk stämning.
Vi åker mot Småland och stannar till vid Köksträdgården i Lockryd för kaffe
och dubbelfralla med ost/skinka. Färden går vidare mot vårt resmål
”Smålandsjul på Huseby” där besöket även innefattas av ett julbord inklusive
dryck och kaffe samt entré till slottet. (4 tim)
På hemvägen stannar vi vid Kvibille Gästgivaregård för kaffe och smörgås.
Här finns även tillfälle för att inhandla ost i Ostboden.
Varmt välkomna att tillbringa en dag med oss!
Åter till Tjörn ca 22.00.
Pris: 975 kronor/person. Du får en flaska vatten
på bussen.
Anmälan senast 29 oktober till
Christina 070 64 775 64, gärna efter klockan 18.
Resans pris betalas in till bankkonto senast den 1 november.

Foto: Else Olsson
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