
 
 
Tjörns Trädgårdsförening 
Anna-Lena Gustavsson 
Skonertgränd 12  
 
471 61 MYGGENÄS 
 

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

Vänligen maila till  

tjornstradgardsforening@gmail.com 

Tjörns Trädgårdsförening 
Program hösten 2021 

 
 
Hej trädgårdsvän! 
 

Förhoppningsvis kan vi komma 
igång med vårt vanliga program, 
föredrag, resor, kurser med 
mera. 
Vi börjar försiktigt genom att följa 
de restriktioner som gäller.  
 

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.  
 
Fullvaccinering vid våra träffar. 
 

TACK, vi ses! 
 

Ge bort ett medlemskap i Tjörns Trädgårdsförening 
Maila annalena.gustavsson49@gmail.com, eller ring 0703 069 972 så fixar 
Anna-Lena ett presentkort på medlemskap för 1 år. 
 
 
 
 
Vi har ett förslag:  
Om du får överskott av årets skörd  
gå med i Reko-ring Tjörn! 
 
Reko-ring hjälper till att förmedla kontakter 
mellan odlare och köpare.  
 
Har du frågor kontakta:  
Anna Sonesson 073 524 44 24 
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Adventsmöte - medlemsmöte  

Onsdagen den 2 december klockan 18.00  
Häggvallskolan  
 
Återkommer via mail om vilken föredragshållare som kommer. 
 
Lotteri med fina vinster! 
 
Vi bjuder på kaffe med dopp! 

 
Vad vi vet nu när vi sänder ut programmet, är det ett begränsat antal 
deltagare som gäller, så måste ni anmäla er om ni vill deltaga. 
Anmälan senast den 22 november efter klockan 16 till  
Karin 0722 27 73 28 
 
Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 
Varmt välkomna! 
 
 
Styrelsen 
Anna-Lena Gustavsson, kassör 0703 069 972 
annalena.gustavsson49@gmail.com 
Berit Johansson, ledamot 073 804 73 17 
beritjohansson450@hotmail.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 
Karin Kristensson, ledamot 0722 27 73 28 
karinkristensson52@gmail.com 
 
Valberedningens förslag: 
Anette Fosser 
Helén Bengtsson 
Veronica Sennewald 
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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, titta 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 ha betalt din medlemsavgift 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 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: 
Dekorex Blommor, Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blomsteraffär, 
Morlanda Handelsträdgård 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 
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 
skänkt fina vinster till våra lotterier. 

Varmt välkomna! 
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Odlartävling och Växtmarknad  
Söndagen den 5 september klockan 11.00 - ca 14  
Bräcke Hembygdsmuseum 
 

Tävlingen är öppen för alla fritidsodlare, barn som vuxna, och givetvis odlar 
du utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 
 

A. Grönsaks- och rotfruktsklass 
1. Tre morötter 
2. Tre rödbetor 
3. En squash 
4. Fem matlökar 
5. Fem potatisar 

 
B. Växthusklassen  
1. Tre Tomater 
2. En Kvisttomat 
3. En Gurka 
4. Två Paprikor 
5. Tre Chili 

 
C. Övrigt, lite av varje 
1. Högsta solrosen 
2. Sensommarens vackraste bukett ställd i vas 
3. Fri komposition av grönsaker, frukt och 

blommor, använd fantasin, ge arrangemanget 
ett namn 

4. Vackraste frukten, t ex äpple, päron  
5. Roligaste rotfrukten 
6. Största squashen 
7. Största pumpan 
8. Största kålhuvudet 
9. Längsta bönskidan 

 

ALLA medlemmar är välkomna att sälja sina plantor. 

ALLA är välkomna att handla,  

Kontant betalning samt swish till en del utställare. 
 

Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp. 
Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med likasinnade. 
Ring till Berit 073 804 73 17, för att boka plats om du vill sälja plantor.  
Ta gärna med dig eget bord.  
Varmt välkomna! 
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Vår i trädgårdslunden 
 

Lördagen den 13 november klockan 11.00 
Häggvallskolan 
 

Ulf Sill är född och uppvuxen i norra Tyskland och flyttade till Sverige 1999. 
Han är 49 år gammal, har varit yrkesofficer, bartender, pluggade biologi och 
marknadsförde fisket i Mörrumsån under många år. 
 

Hans trädgård ligger i Mörrum. Han köpte fastigheten, som är belägen i direkt 
anslutning till världsberömda Mörrumsån 2006 och sedan dess har den 
tidigare välskötta gräsmattan förvandlats till ett paradis för sällsynta 
lundväxter. 
 

Han är en typisk samlare, som inte nöjer sig med att ha några växter i 
samlingen. I skrivande stund finns det cirka 3000 udda växter i den 1000m2 
stora trädgården. De flesta kommer från Asien och Nordamerika, tack vara det 
liknande klimatet i dessa delar av jorden står de ut med den svenska 
sommaren och våra andra tre varierande årstider. 

 

Hans favoriter är Corydalis/nunneört, Cypripedium/guckusko, 
Erythronium/liljeväxt, Epimedium/sockblomma, Podophyllum/fotblad, 
Arisaema/kobrakalla, Hepatica/blåsippa, Trillium/treblad och framförallt 
Anemone nemorosa/vitsippa i alla dess bedårande skepnader. 
  

Följ med Ulfs vandring genom trädgårdslunden från tidig till sen vår och lyssna 
på framgångar och bakslag i odlandet av lundens juveler. 
 

Lotteri. Ta gärna med fika. Vi säljer kaffe med bulle för 20 kronor. 
 

Vad vi vet nu när vi sänder ut programmet, är det ett begränsat antal 
deltagare som gäller, så måste ni anmäla er om ni vill deltaga  
Anmälan senast den 1 november efter klockan 16 till Karin 0722 27 73 28  
Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 
Varmt välkomna!  
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Trädbeskärning och trädens evolution 
 

Lördagen den 30 oktober 
klockan 11.00 
Häggvallskolan 
 

Jon Hartill har hållit en mängd 
föredrag och föreläsningar inom träd- 
och naturvård både nationellt och 
internationellt. Med sin breda 
utbildning och erfarenhet inom 
branschen samt tidigare läraruppdrag 
är han en populär föreläsare. 
 
Jon har genom sin gedigna 
akademiska utbildning och stora 
praktiska erfarenhet av arbete med 
träd och natur samlat på sig en 
mängd kunskap och teorier om träd 
och natur och hur träd lever i symbios 
med sin omgivning. 
 

Han har alltid strävat efter att arbeta för främjande av trädens fortlevnad och 
vad de betyder för vår natur och vår egen fortlevnad.  
 
Jon har på många sätt ansetts väldigt nytänkande inom sin bransch och banat 
väg för mycket av den kunskap som finns om träd idag.  
 
Lotteri. 
 
Ta gärna med fika. Vi säljer kaffe med bulle för 20 kronor. 
 
Vad vi vet nu när vi sänder ut programmet, är det ett begränsat antal 
deltagare som gäller, så måste ni anmäla er om ni vill deltaga. 
Anmälan senast den 18 oktober efter klockan 16 till Karin 0722 27 73 28 
 
Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 
 
Varmt välkomna! 
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Kallelse till 
årsmöte 
medlemsmöte   
 
Torsdagen den  
16 september 
klockan 18.30 
 

Häggvallskolan 
 

 
 
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 
 
Följande ledamöter är i tur att avgå 
Gun Johansson, ordförande 
Ullamaj Abrahamsson 
Inga-Lena Håkansson 
 
Valberedningens förslag 
Helén Bengtsson 
Anette Fosser  
Veronica Sennewald 
 
Lotteri 
 
Vi bjuder på kaffe med dopp! 
 
Eftersom det är begränsat antal deltagare måste ni anmäla er om ni vill 
deltaga. Anmälan till Karin efter klockan 16, senast  
den 12 september 0722 27 73 28. 
 
Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 

 
Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna! 
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Wok-visning och 
guidning på  
Austad Gård i 
Spekeröd 
 

Lördagen den 18 sept 
klockan 10.00 
 

Sutip Austad 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 (1.5 tim) 
där vi får lära oss hur man 
tillagar grönsaker på Sutips 
bästa sätt.  

Vi får även se hur man gör en vårrulle, samt följa tillagningen av alla 
rätter och får provsmaka 8-10 rätter, 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 (1.5 tim), där hon bland annat odlar asiatiska grönsaker, tomater, 
mangold, paprika och kryddväxter. 
 

Pris 250 kr/person, anmälan är bindande, om ersättare inte går att finna. 
Anmälan senast den  
14 september efter klockan 19 till Christina 070 64 775 64. 
 
Vi måste vara minst 15 personer (max 30) för att kunna genomföra 
besöket på Austad Gård.  Adress: Gössby 224, Spekeröd 
Tips, ta gärna med anteckningsblock och penna! Givetvis kläder efter väder. 
 

Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 
 

Varmt välkomna hälsar  
Sutip och Tjörns Trädgårdsförening 
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Vandring på Tjörn med Thomas Liebig 
 

Söndagen den 3 oktober och tisdagen den 5 oktober 
Samling klockan 10.00, 3 timmar, plats meddelas senare. 
 
Thomas Liebig, biolog och pedagog, började sin naturbana som aktiv 
Fältbiolog i Stenungsund.  
 
Under 48 år har han följt naturen i närområdet, Stenungsund, Tjörn och Orust. 
Främst är det fåglar Thomas ägnat sig åt. Fåglar har studerats genom 
traditionell fågelskådning och via ringmärkning. Under sin ringmärkning har 
han märkt närmare 100 000 fåglar i STO-regionen.  
De senaste 11 åren har Thomas rest runt i Sverige och studerat och 
dokumenterat fjärilar. 
 
Under oktobervandringen kommer vi, i lättgången terräng på Tjörn, att studera 
flyttande och rastande fåglar, se på lite växter och förhoppningsvis stifta 
bekantskap med några insekter.  
Lite beroende på höstens utveckling kommer samlingsplats och mål för 
vandringen bestämmas i veckorna innan evenemanget går av stapeln. 
 
Samling klockan 10.00, 3 timmar. 
 
Plats meddelas senare. 
Medtag gärna kikare, kamera, grövre skor, kläder efter väder, sittunderlag 
samt fika. 
Anmälan senast  
26 september efter klockan 16 till Karin telefon 0722 27 73 28 
 
Max 30 personer per grupp, först till kvarn! Samåk gärna om möjligt. 
 
Fullvaccinerad och vaccinationsintyg, tack på förhand. 
 
Välkomna! 


