Program för våren 2019
Nedan följer programpunkter för vårens alla aktiviteter.
Boka in i kalendern och följ med på en givande vår!
Anmälningar till: Roger Viklund 0707-22 37 59 el Ammii Asplund 0704-39 36 89

Anmälan via e-post: anmalan@trollhattanstradgardsforening.se
__________________________________________________________________
Tisdag 12 februari kl. 18.30
Plats: Kyrkans Gård, Skoftebyn
Så skapar du din vackraste trädgård. *
Anmälan senast fredag 8 februari
Camilla Danielsson berättar om sin trädgård, där sex olika trädgårdsrum har fått
var sitt färgtema, doft och stämning. Med hjälp av växter, framför allt perenner
har hon målat trädgården med färgsprakande planteringar och blomning från
mars till november. Hon ger praktiska tips på hur man kan försköna sin trädgård
utan att vara proffs. Camilla Danielsson är författare till boken Känn trädgården,
som nominerades till Årets trädgårdsbok 2016. Den handlar om förverkligandet
av den egna trädgården i Askim, med Göteborgs Botaniska trädgård som
inspirationskälla. Böcker till försäljning under kvällen. www.kanntradgarden.se
__________________________________________________________________
Tisdag 12 mars kl. 18.30
Plats: Kyrkans Gård, Skoftebyn
Årsmöte *
Anmälan senast fredag 8 mars
Efter årsmötesförhandlingarna berättar Christina Carlsson om sin resa till
Namibia. Vi får se många vackra och intressanta bilder på växter och djur.
__________________________________________________________________
Torsdag 11 april kl. 18.30
Plats: Kyrkans hus, Sjuntorp
Rosor *
Samåkning kl. 18.00 från Ishallens parkering
Elise & Göran Mauritzson, Lunna Orust, kommer. Vi besökte deras trädgård på
vår bussresa förra året. Göran kommer att berätta hur han sticklingförökar rosor.
Efter kafferasten berättar Elise hur hon väljer ut de bästa rosorna.
Ett arrangemang tillsammans med Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening.
__________________________________________________________________
Vi gör ett nytt försök med Praktisk kurs i sticklingförökning av höstljung, calluna.
Hemma hos Brita Johansson, Musselvägen 3, Vargön. En lördagsförmiddag slutet
av april, början på maj beroende av hur vintern har varit. Minst 5 deltagare, max 8
deltagare. Kursen kostar 50 kr. För mer information och anmälan:
Elly Leonardsson tel. 0520-722 75 el. 0704-39 82 97 först till kvarn gäller.

Söndag 5 maj kl. 10.00-15.00
Plats: Nisses växter, Uddevalla
Handla med rabatt
Vi har möjlighet att handla med 20% rabatt. Undantag är ettåringar och allt
inomhus. På jord är det 10% som vanligt.

Söndag 19 maj kl. 10.00-18.00
Lokal Trädgårdsvandring. Besök trädgårdarna i vilken ordning ni vill. *
(Slätterna, Upphärad, Kalvhed, Sjuntorp)
Christina Carlsson, Öventorp Kvarnängen 5, 461 92 Trollhättan. 0731-42 70 14
kick-64@hotmail.com Skogsträdgård, perenner, buskar, träd och växthus.
Lena Karlsson, Örtmaden, 461 99 Upphärad. 0737-75 13 07
grona-lena@hotmail.com Skogsträdgård, perenner, buskar, växthus och
krukväxter. Många olika perenner till försäljning.
Maj-Britt Freiholtz, Kalvhed, Ugglegården 461 97 Sjuntorp. 0768-20 92 21
kalvhed@telia.com Stor trädgård, stort växthus, damm, surjordsparti, massor av
udda perenner, buskar, träd, rosor och taklöksstjärna.
Barbro Andersson, Trollhättevägen 23 B, 461 78 Sjuntorp. 0768-77 10 04
barbro.a-m.andersson@telia.com Spännande trädgård med många olika buskar,
rosor, perenner och växthus.
__________________________________________________________________
Tisdag 4 juni kl. 18.30
Samåkning kl. 18.00 från Ishallens parkering
Trädgårdsbesök *
Parkering kan bli ett problem om det kommer många bilar
Hans & Maj-Britt Elmvik Hedetorpet 19, Trollhättan, har en stor kuperad, bergig
f.d. skogstomt vid kanten av Öresjö. En ung trädgård under utveckling med bl.a.
flera partier av rhododendron och perenner. Delvis naturtomt med mycket
blåbärs- och lingonris. Ta med fika som vi får inta i trädgården.
___________________________________________________________________
Söndag 9 juni kl. 11.00-13.
Plats: Lunnebergs Bygdegård,Sjuntorp
Växtmarknad
Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening har en växtmarknad, där vi är välkomna att
delta. Du får kostnadsfritt låna ett bord, men ta med vaxduk för att täcka bordet.
Om du inte vill sälja växter kan du komma och köpa.
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Lördag 15 juni 8.15
Bussresa till Mariestad *

Samling: Ishallens parkering
Anmälan senast 8 juni

Vi reser som vanligt med Enströms Buss. kl. 8.15 åker vi från Trollhättan till
Melldala Trädgård. Handelsträdgård med bl.a. fantastiska rosor, även flera
Austinrosor. Här äter vi vår medhavda matsäck, (lunch serveras 13.30 så ta med
mat så det räcker). Sedan åker vi till Leena Liljestrand i Mariestad. Hon har ca.
200 sorters pioner. Det är fel årstid att handla pioner men vi får garanterat se
sådana som vi inte sett tidigare. Leena höll föredrag i april förra året i Sjuntorp.
Hon är ordförande i Svenska Pionsällskapet. Lunchbuffé äter vi på Mariestads
golfklubb. Vi reser vidare till Källdalens Rosor Kinnekulle. Familjen Kronberg har
en romantisk trädgård med ca. 700 rosor, buskrosor och klätterrosor. Rosengång
och perennrabatter. Den sista trädgården ligger vid Hangelösa kyrkby. Jenny och
Mattias Nilsson har en stor och frodig trädgård. Perenner, träd, buskar,
skuggrabatter och bäravdelning. Försäljning av plantor och betongalster.
Vi dricker busskaffe och har dragning på växtlotteriet.
Vi beräknar vara hemma i Trollhättan kl. 19.00
Pris för bussresa, lunchbuffé och busskaffe 450 kr. för medlemmar och 550 kr.
för icke medlemmar.
OBS! Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen som är 8 juni.
__________________________________________________________________
Onsdag 19 juni 18.30
Strömsviksvägen 42 Trollhättan
Trädgårdsbesök *
Buss 22. Hållplats Källstorp
Vi besöker Ulla och Göran Svenssons vackra och smakfulla trädgård. Här finns
både vanliga och ovanliga växter, en damm och en bergslänt. Ta med fika som vi
intar i trädgården.
10 % Medlemsrabatt

Trollhättans
Trädgårdsförening
Program våren 2019
Våra inomhusprogram har vi i Kyrkans Gård, Gjutmästareg. 3, Skoftebyn
(tvärgata till Syltevägen). På grund av begränsat antal sittplatser vill vi att
ni anmäler er till de program som vi har på Kyrkans Gård. För medlem
kostar det 50 kr/gång och för ickemedlem kostar det 70 kr. I priset ingår
kaffe med dopp. Varje gång vi träffas inomhus har vi lotterier. Vi tar
tacksamt emot vinster till lotterierna.
Program i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan*
Följ oss på www.facebook.com/Trollhättans-Trädgårdsförening

När du visar upp ditt medlemskort får du rabatt på utvalda produkter hos:

Vi planerar att ha ett nytt fröbytarmöte till hösten eftersom årets träff var populär.
Samla fröer!!! Ett tips, lägg de mogna fröerna i ett kaffefilter, vik ihop, skriv växtens
namn och lägg dem i kylskåpet.

Programgruppen består av: Elly Leonardsson, Ingrid Skog, Lena Blixö och Lena Karlsson
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