Program våren 2019

Tjörns Trädgårdsförening
Anna-Lena Gustavsson
Skonertgränd 12
471 61 MYGGENÄS

Hej trädgårdsvän!
Ett nytt trädgårdsår har börjat. Det skall bli riktigt roligt att påta i jorden igen.
Lika spännande som alltid – somligt växer riktigt bra och annat vill sig inte alls.
Innan du sätter igång med ditt trädgårdsarbete måste du planera in vårt utbud.
Vi har som vanligt ett digert program med flera föredrag och resor.

Får du inte några mail från oss saknar vi din epostadress.
Vänligen maila till
tjornstradgardsforening@gmail.com

Öppna trädgårdar är något vi gärna vill att några av våra medlemmar har varje
år, nu har du möjlighet att besöka fem trädgårdar på Tjörn, Orust samt i
Stenungsund.
Du är också välkommen till vår årliga växtmarknad både som utställare och
köpare. Även i år har vi möjlighet att titta på kosläppet.
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
Styrelsen
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TJÖRNS
TRÄDGÅRDSFÖRENING

Allmän information

Medlemsavgift 2019

Resor

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

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.

Betala medlemsavgiften senast

31 mars till bankgironummer 5575-7512

Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer!
Vi bifogar INTE någon bankgiroblankett eftersom nästan alla
medlemmar betalar via nätet. Vi tänker på miljön!

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.

Aktiviteter

Medlemskort 2019
Tjörns Trädgårdsförening

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!

______________________
namn

Medlemsrabatt

Föreningsrabatt – visa ditt medlemskort

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

Styrelsen

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

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

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

Anna-Lena Gustavsson, kassör
0703 069 972
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

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

Ullamaj Abrahamsson, ledamot
0704 60 94 09
ullamajsan@hotmail.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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Dag 2 måndag
Frukost på hotellet.
Vi ger oss ut på en heldagstur med lokalguide för att se mer av ön. Vi gör en
rundtur i Borgholm samt åker till Norra Öland. På Böda Fiskrökeri &
Restaurang äter vi dagens lunch inklusive dryck, kaffe och kaka.
När vi kommer tillbaka till Borgholm och vårt hotell finns det tid för egna strövtåg
i Borgholm innan kvällens middag.
Vi blir serverade en 2-rätters middag inklusive vatten/läsk eller 1 öl eller ett
glas vin samt kaffe.
Dag 3 tisdag

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.

Frukost på hotellet.
Vi gör en halvdagstur med lokalguide till Södra Öland med bland annat
Alvaret och Långe Jan. På Capellagården i Vickelby gör vi ett stopp för kaffe
och smörgås. Därefter en visning av guide (totalt ca 1,5 tim).

Lotteri med fina vinster. Ta gärna med fika
Entré: Medlemmar gratis,
övriga gäster 50 kr, kontant eller swish.

Innan vi lämnar Öland för den här gången stannar vi till vid Paradisverkstaden
i Färjestaden. Här säljs keramik i vackra former och sköna färger (45 min).

Årsmöte

I Värnamo stannar vi till vid Apladalens Kaffestuga för middag inklusive
alkoholfri dryck och kaffe.
Pris: 4195 kronor per person.
Enkelrumstillägg: 850 kronor.
Betalning senast 12 juli. Nordia Buss sänder faktura.
Du får en flaska mineralvatten på bussen.
Anmälan senast den 30 juni till Christina 070 64 775 64, gärna efter kl 18.

Välkomna!

Annonserades i
höstprogrammet.
103 pers kom och lyssnade
till Johnnys trevliga föredrag!

Torsdagen den 28 februari klockan 18.00 – 21.00
Häggvallskolan
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Se dagordningen på hemsidan.

Dahlian - en mexikansk
primadonna
En dahlia kan se ut på många olika sätt. De
vilda arterna är alltid ljuvt enkelblommande,
men hybriderna kan ha fyllda blomkorgar
och det finns tiotusentals olika sorter med
många spännande utseenden. En del liknar
små bollar, andra stjärnor eller taggiga
kaktusar och de finns i de flesta av
regnbågens färger. På Botaniska
Trädgården i Göteborg har man odlat
praktfulla rabatter med dahlior sedan långt
tillbaks till besökarnas stora förtjusning.

Trädgårdsmästare Maria Sjöstedt berättar om dahlian, hur man odlar
den och varifrån den kommer. Maria berättar till exempel om vad den kan
användas till och om vad som kan vara bra att tänka på om man ska göra en
egen dahliarabatt.

www.paradisverkstaden.se

Lotteri med fina vinster. Vi bjuder på kaffe med dopp!
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Vi hälsar våra medlemmar hjärtligt välkomna!
3

Självaste tomatkungen Åke Truedsson
kommer lördagen den 30 mars klockan 11 – ca 14
Häggvallskolan

Att odla

tomater är en fantastisk hobby av många anledningar.

Dels kan vi producera mycket gott för köket och dels är tomaterna fantastiskt
nyttiga och ger oss skydd mot många elaka sjukdomar.
Vi får följa med Åke på en resa till tomaternas ursprung i Peru, genom den
såpartade historien till en genetisk mångfald i färger, former och hur man ska
odla för att lyckas både med sin odling ute och i växthus.
Försäljning av fröer, broschyrer med
mera i pausen.
Lotteri med fina vinster.
Ta gärna med fika!
Entré: Medlemmar gratis, övriga
gäster 100 kronor kontant/swish.
Välkomna!
Max antal personer i lokalen: 150 pers.
Foto: Granngården
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Resa till Öland – 3 dagar
Söndagen den 11 - 13 augusti

Avresa: 07.00 Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm hlp, 07.15 St 1 tappen Almön,
07.30 Circle K Stenungsund.
Dag 1 söndag
Vi reser österut till vår vackra Sommarö Öland. På vägen dit gör vi ett uppehåll
vid Hestraviken Hotell & Restaurang för kaffe och en dubbelfralla med
ost/skinka.
Vi når vårt mål Öland vid lunchtid och sätter oss till bords vid Stora Rör
Hamnkrog. Här får vi lunch inklusive dryck, kaffe och kaka.
Mätta och belåtna åker vi vidare till Sollidens slottspark, där vi på egen hand
vandrar runt i parken bland vackra blomsterrabatter och formklippta häckar
(1,5 tim).
På eftermiddagen kommer vi till sommarstaden Borgholm och vårt hotell.
Vi bor i dubbelrum med dusch/wc på Strand Hotel.
Här på hotellet äter vi en 2-rätters middag inklusive vatten/läsk eller 1 öl
eller ett glas vin samt kaffe.
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Resa till Danmark med Trädgårdsamatörerna
Tisdagen den 4 juni - torsdag 6 juni

Vi besöker växtmarknaden i Kolding, plantskolor och privata trädgårdar.
Tisdag 4/6. 07.00 avresa från Uddevalla museum.
Det finns möjlighet att stiga på bussen i Ljungskile, Stenungsund (Munkeröd),
andra hållplatser utefter E6 och på Stena lines Danmarksterminal.
Vi åker med Stena Line till Fredrikshamn och därifrån direkt ner till
Rhododendron Haven i Törring. Vi hinner också med en privat trädgård,
Trilliumhaven i Grindsted.
Första natten bor vi på Hotel Scandic i Kolding, där vi äter middag.
Onsdag 5/6. Efter frukost ger vi oss iväg till växtmarknaden Geografisk Have.
På eftermiddagen åker vi vidare till Hotel Söpark i Maribo. Under resan dit
besöker vi en privat trädgård.
Torsdag 6/6. Vi börjar dagen med att åka ut till Nakskov och Peter Hansens
Have. En jättestor besöksträdgård, som också är en botanisk trädgård och
plantskola.
Efter detta besök bär det av hemåt. På vägen upp över Sjaelland besöker vi en
eller två privata trädgårdar. Vi åker med färjan Helsingör-Helsingborg.
Detta ingår i priset:
Buss, vägskatter, färjor, 2 nätter med del i dubbelrum, 2 frukostar,
2 middagar, 1 brunch på färjan till Fredrikshamn, och en korvlunch sista dagen.
Detta ingår INTE:
Lunch första dagen, tag med matsäck hemifrån.
Lunch dag 2. Det finns lättare förtäring att köpa på växtmarknaden.
Middag sista dagen. Vi stannar vid lämplig vägkrog i Sverige på hemvägen.
Entré till växtmarknaden. Förra året var priset 75 DKR för vuxna och för
pensionärer 55 DKR.
Jag samlar också in ca 125 DKR på bussen för inträde till besöksträdgårdarna.
Pris: 3550 kr/person vid minst 30 pers. 3250 kr/person vid minst 40 pers.
Enkelrumstillägg 750 kronor.
Vi behöver vara minst 30 deltagare för att resan skall bli av.
Sista anmälningsdag 15/4. Anmälan görs direkt till
Resemakar’n, telefon: 0521-695 35. E-post info@resemakarn.nu
Tänk på att ta med kontanter! Växla i Sverige. Det går inte att växla på färjan.
Rhododendron Haven tar inte kort och det gör inte heller de allra flesta
försäljarna på växtmarknaden. Svensk swish fungerar inte i Danmark.
Ta med passet! Eventuella frågor besvaras av:
Elise Mauritzson, lunna331@hotmail.com eller 0763179690, 0304-377 46
Medlemmar i Tjörns Trädgårdsförening inbjuds att följa med på denna resa.
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Farbror Grön kommer till Tjörn!
Lördagen den 27 april klockan 11 – ca 14
Häggvallskolan

I föreläsningen Odla hela året berättar Johannes Wätterbäck hur man
kan tänja på gränserna och odla ätbart under så lång tid som möjligt, hur man
kan utnyttja plats för att få fler skördar på liten yta, hur fönsterbrädan kan ge
grönt då utomhusklimatet inte kan och hur man kan odla under vinter och tidig
vår utan vare sig värme eller belysning.
I odla hela året får ni också stifta bekantskap med perenna grönsaker, hur man
serieodlar för fler säsonger under samma säsong, samt hur man kan skörda
höst och vinter. Därtill ger han läckra tips på vad man kan göra med sin skörd.
Varför begränsa odlandet bara till vår och sommar, när året har två årstider till
som kan grönska?
Johannes Wätterbäck med rötter i Flen, driver tillsammans med sin sambo
Theres Lundén bloggen Farbror Grön. De vann priset Årets balkong på
nordens största trädgårdsmässa i Älvsjö 2017.
De har skrivit böckerna Alla fingrar gröna och Flera fingrar gröna.
Det blir provsmakning och bokförsäljning i samband med föredraget.
Lotteri med fina vinster. Ta gärna med fika. Välkomna!
Entré: Medlemmar gratis, övriga gäster 100 kronor kontant eller swish.
Max antal personer i lokalen: 150 pers.
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Växtmarknad på Bräcke

Dagsresa till Helsingborg

Lördagen den 11 maj klockan 11.00 - ca 13
försäljningen börjar klockan 11

Avresa: 07.00 Kållekärr, 07.05 Häggvalle damm hlp. 07.15 St 1 tappen Almön,
07.25 Nösnäs gymnasium. Vi är hemma ca klockan 22.

Tisdagen den 28 maj

Bräcke Hembygdsmuseum
Återigen dags för vår årliga växtmarknad, även i år får vi uppleva årets kosläpp!
ALLA våra medlemmar
är välkomna att sälja
sina plantor, du behöver
inte ha massor med
plantor, det går även
bra med några
pelargonsticklingar.
Kom gärna och sälj dina
krukade överskottsplantor. Det är roligt att
dela med sig av sin
mångfald.
ALLA är välkomna att handla, även om du inte är medlem. Passa på och köp
växter till din trädgård till ett bra pris.
Perenner, sommarblommor, gurk-, och tomatplantor kan du hitta här. Du kan
även hitta lite ovanligare växter.
Kontant betalning samt swish till en del utställare.
Lotteri (alla som säljer växter skänker vinster till ett värde av 50 kr)
Hembygdsföreningen säljer kaffe med dopp.
Välkomna att ta en fika, diskutera trädgård med
likasinnade, vinn fina priser i lotteriet.
Ring till Gun, 0739 94 20 00,
om du vill sälja plantor.
Ta gärna med dig eget bord.
Varmt välkomna!
6

En dag med ett slott, trädgårdar och tomater i mängder!
Vi åker söder ut och stannar till vid Kvibille Gästgivaregård där vi sätter oss till
bords för kaffe och ostsmörgåsar. Här på Gästgivaregården finns det
möjlighet att köpa goda Kvibilleostar i den fina Ostboden.
Vi tar oss vidare till Sofiero Slott och får en
guidad tur i slottet och rhododendronparken
(45 min). Efter guidningen finns det tid att gå runt
i parken på egen hand (ca 1,5 tim). Vår lunch,
isvatten, kaffe och kaka serveras i Café
Glasverandan, Sofiero Slott.
Nu tar vi oss vidare till Fredriksdals Trädgårdar
för rundvandring på egen hand (1 tim). Här finns
mycket att se på, såsom engelska parken,
franska parken, botaniska parken,
köksträdgården och nyttoväxtträdgården. Här
finns också mycket annat att uppleva. Vi
rekommenderar att du går in på hemsidan
www.fredriksdal.se för att titta efter vad just du
vill se på Fredriksdals museum och trädgårdar.
Vårt sista besöksmål för dagen är Tomatens
Hus i Vallåkra. Här odlar man ca 50 sorter av
både tomat och chili. Alla tomater, gurkor,
paprikor, chilifrukter och kryddor som säljs i
butiken är KRAV-odlat i egna växthus.
Odlingsytan är på 8000 m². All bekämpning av
skadedjur sker på biologisk väg. Pollinering av tomaterna görs med hjälp av
humlor som finns i växthuset. www.tomatenshus.se
På hemvägen stannar vi till vid Rasta Hallandsåsen för kaffe och
dubbelfralla med ost/skinka.
Pris: 1125 kr/person. Betalning till konto, numret får du vid anmälan.
Du får en flaska mineralvatten ombord på bussen.
Anmälan senast den 19 maj till Christina 070 64 775 64. Gärna efter kl 18.
Vid stort intresse har vi möjlighet att sätta in en extra bussresa den 4 juni.
Bra att tänka på: Kläder efter väder. Dagen är lång och det kan vara bra om du
tar med dig ett mellanmål då tiden mellan måltiderna på eftermiddagen är lite
lång.
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Dag 2 lördag
Frukost på hotellet.
Vi åker till Skælskør, som ligger på Sjælland och Gartneriet Spiren där vi
besöker Helleborusfestivalen (3 tim). Pilflätningsgruppen Lille Egede
Flettekreds är med på festivalen som en arbetande verkstad. Du har 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).

Öppen trädgård på Tjörn

Torsdagen den 16 maj 18-21 och torsdagen den 30 maj 12-16
Irén Ögren Börjesson i Röstorp, tel 0705 88 15 22 eller 0304 660603

För den som önskar något att äta under sin vistelse på festivalen, finns det
enklare förtäring samt läsk/öl/vin att köpa. Ingår inte i resan pris.

Kuperad stor tomt med flera olika trädgårdsdelar och stor växtvariation.
Temat är sten och nygammalt. Målet är att med små resurser skapa en lättskött
trädgård som är vacker under alla årstider. Här finns utöver alla perenner
många olika träd, buskar, rosor samt nya favoriten ormbunkar. Dessutom
Berras backe med ca 100 rhododendron. Överskottsplantor kan finnas till
försäljning.

Färden går vidare mot Helsingør och Gl Humlebæk Kro med anor från år
1740. Det är en genuint gammal dansk kro med mysig inredning och god mat.
Här äter vi en god lunch inklusive alkoholfri dryck.

Vägbeskrivning: följ skyltar mot Röra Strand, ca 100 m efter skylten Röra
Strand 2 km, tag vänster vid skylt Huseberg följ grusväg till ni kommer till
Röstorp, ett vitt torp (den äldre fastigheten i området).

Vi tar oss tillbaka till svensk mark med färjan Scandlines Helsingør-Helsingborg
(20 min).
Vi stannar vid Björkäng Vägkrog för kaffe, dubbelfralla med ost/skinka.
Åter till Tjörn ca 21.30.
Pris: 2650 kr per person, enkelrumstillägg 350 kr.
Du får en flaska mineralvatten på bussen.
Ta med passet!
Anmälan senast den 15 februari till Christina 070 64 775 64,
gärna efter klockan 18.
Har sista anmälningsdatumet passerat och du vill åka med, tveka inte!
Ring, vi kan ha fått återbud.
Trädgårdsamatörerna i Bohuslän och Dalsland är välkomna att delta på resan.

Öppen trädgård i Stenungsund
Lördagen den 15 juni klockan 11 - 15

Britt-Marie Fager, Ängskrassevägen 6, tel 073 816 08 17
Villaträdgård på ca 800 m² i ständig förändring. Tulpanträd, azurlönn Flamingo,
buskpion, mullbärsbuske, damm med fiskar och näckros, hönshus,
köksträdgård, persikoträd, blåregn i olika färger om de har överlevt, olika
perenner, dagliljor och en hel del rosor.
Vägbeskrivning: Följ Ucklumsvägen 649 förbi Norums kyrka tag vänster in på
Högenorumsvägen, förbi Kyrkenorumskolan sväng vänster i T kors uppför
backe med plank på vänster sida, fjärde vägen till vänster rött timmerhus med
rött plank.

Öppen trädgård på Orust
Söndagen den 7 juli klockan 10 - 17

www.gartnerietspiren.dk
www.pileforeningen.dk/lille-egedeflettekreds
www.peterhansens-have.dk
www.gamlehumlebaekkro.dk
www.millinghotels.dk/hoteller/millinghotel-soepark/
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Anne-Marie Olsson, Hjälmvik 214 Varekil, 0736 48 74 06
En blandad trädgård
Här finns ca 300 rosor, många är sticklingsförökade.
Ett fint berg har tagits fram. En stenanläggning med många träd och en 1×8 m
helvit rabatt. Även magnolior, rhododendron, lite pioner och perenner finns här.
Vägbeskrivning: Väg 160, vid Varekil sväng in mot centrum, kör genom
samhället, tredje huset på höger sida efter Stala byggdegård.
7

Öppen trädgård på Orust

RESOR

Söndagen den 7 juli klockan 12 - 17

Elise och Göran Mauritzson, tel 0763 17 96 90.
Mellan Slussen och Stillingsön på Orust finns vi.
Rosor, rhododendron och pioner dominerar i vår ca 3000 m² stora trädgård,
men det finns också många roliga buskar och träd, magnolior är en favorit.
Göran sticklingsförökar rosor så det finns många rotäkta plantor i drivbänkar
och i orangeriet. I den nyare delen av trädgården har vi använt oss av
gruspartier för att underlätta arbetet. I skiftet maj-juni och i juli blommar mycket.
Samåk gärna, ont om parkeringsplatser! Det går bra att parkera vid fastigheten
längst nere vid stora vägen. Skylt anvisar. Vägbeskrivning se nedan.

Öppen trädgård på Orust
Söndagen den 7 juli klockan 12 – 17

Märta och Hans Djurfeldt Lunna, Orust, 0701 10 41 12.
Trädgården som är 3600 m² ligger på en kulle med utsikt över nejden. Nu är
orangeriet klart med palmer, nektarinträd m.m. I rhododendrondalen finns
ca 30 olika rhododendron. Stora perennrabatter, men inga barr eller ljungväxter.
Gräsmatta och potatisland finns kvar, men fler magnolior, rosor och vi gillar
japanska lönnar.
Vägbeskrivning:
Till Elise o Göran, Väg 160 från Tjörn, avtagsväg strax före Henån, märkt
Slussen. Från Rotviksbro mot Orust, avtagsväg vänster vid Gåre Torg märkt
Slussen. Åk genom Slussen och efter ca 3,5 km sväng vänster vid
busshållplats Lunna, andra gula huset på vänster sida.
För att komma till Märta o Hans sväng höger märkt Lunna. Efter 200 m höger
igen och ett rött hus med stort växthus syns.
Samåk gärna, ont om parkeringsplatser!

Helleborusfestivalen i Skælskør, 2 dagarsresa
fredagen 15 – 16 mars
Avresa 07.00 Kållekärr, 07.15 St1 Myggenäs, 07.25 Circle K Stenungsund.
Vi reser till Lolland och Sjælland i södra Danmark för att möta våren och den
tidiga vårblomningen. Vi besöker Peter Hansens Have på Lolland.
På Sjælland gör vi ett besök på Gartneriet Spiren och deras Helleborusfestival.
En resa som bjuder på fägring efter en mörk vinter här hemma.
Varmt välkomna!
Dag 1 fredag
Vi åker mot anrika Kvibille Gästgivaregård, sätter oss till bords för att njuta av
kaffe, smörgås med ost/skinka. Mätta och belåtna sätter vi oss i bussen igen
för fortsatt färd mot vårt första resmål.
Vi åker ner till Lolland och Nakskov där vi besöker Peter Hansen Have, som
är en visningsträdgård, botanisk trädgård och en plantskola. Peter Hansens
Have ligger på en yta av 5,5 ha. Vi kan förvänta oss att tusentals krokus, andra
lökväxter, helleborus och cyklamen blommar.
I planskolan finns många olika sorter av t.ex. japansk lönn, magnolia,
rhododendron, helleborus, snödroppar och hosta till förmånliga priser, mycket
är till halva priset än normalt.
Vi slår oss ner i trädgården för att äta en picknicklunch. (2.5 tim)
Övernattning i Maribo på Millings Hotel Søpark, del i dubbelrum, dusch/WC.
Middag på hotellet inklusive 1 vatten eller 1 öl eller 1 glas vin, samt kaffe.
v.g.v.
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