Program för våren 2018
Nedan följer programpunkter för vårens alla aktiviteter.
Boka in i kalendern och följ med på en givande vår!
Anmälningar till: Mariana Ceder 0708-77 45 40 el Stig Sundberg 0520-170 48, 0703-30 26 79

Anmälan via e-post: anmalan@trollhattanstradgardsforening.se
Våra inomhusprogram brukar vi ha i Missionskyrkan på Klintvägen. För medlem kostar det
50 kr/gång och för ickemedlem kostar det 70 kr. I priset ingår kaffe med bröd. Varje gång
vi träffas inomhus har vi lotterier. Vi tar tacksamt emot vinster till lotterierna.

Torsdag 17 maj kl.18.30

Plats: Kappenvägen 17, Vänersborg
Samåkning kl. 18.00 från Isstadion

Trädgårdsbesök i Vänersborg *
Haide & Thomas Mellgren visar sin artrika villaträdgård. Alpiner odlas i stenparti
och tråg, rhododendron och ljung i upphöjda surjordsbäddar. Här finns också små
barrväxter och gammaldags rosor. Deras mål är att skapa rum i trädgården som
ska vara sevärd året om. Det är 8 år sedan vi såg trädgården senast. Ta med fika
och gärna något att sitta på.

Program i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan*

__________________________________________________________________
Torsdag 15 februari kl. 18.30
Plats: Missionskyrkan
Blommor från Sydväst Australien *
Anita Stridvall visar fina bilder och berättar om vilda blommor i deras naturliga
växtmiljö. Anita har i mer än 40 år rest, vandrat och fotograferat vilda blommor.
Hon har mer än 3300 bilder av olika arter blommor från många olika platser i
värden. Se www.stridvall.se
__________________________________________________________________
Torsdag 15 mars kl. 18.30
Plats: Missionskyrkan
Årsmöte *
Efter årsmötesförhandlingarna berättar Anders Bohlin om invasiva arter. Växter
och djur som konkurrerar ut de naturligt förekommande arterna.
__________________________________________________________________
Söndag 15 april kl. 17.00
Plats: Kyrkans hus, Sjuntorp
Pionernas underbara värld *
Samåkning kl. 16.30 från Isstadion
Lena Liljestrand från Mariestad kommer och visar bilder och lär oss ”allt om
pioner”. Hon är ordförande i Svenska Pionsällskapet. Ett arrangemang
tillsammans med Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening.
___________________________________________________________________

Lördag 26 maj kl. 8.00 -18.30

Samling: Isstadions parkering kl. 8.00

Bussresa till Bohuslän och Orust*
Anmälan senast 19 maj
Vi åker till Michael Zvorc utanför Kode, som visar sin trädgård med egna
framodlade korsningar och arter av rododendron, många träd och buskar.
Plantförsäljning. Här kan vi äta vår medhavda matsäck. Vi fortsätter till Hartills
Trädgårdar utanför Jörlanda. Carina Hartill berättar om sitt företag. I en liten
annorlunda trädgårdsbutik kan vi köpa växter, växtstöd m.m.
Kl. 12.30 lunchbuffé (kött, fisk, veg) kaffe, dessert, måltidsdryck på
Stenungsbaden. Efter maten åker vi till Helena och Lars-Olof Tunbrå på Stora
Krosskärr, Orust. De visar sin trädgård med ca 350 rododendron på ca 1.5 ha.
Karaktären av ett woodland och ett 80-tal träd varav många magnolior. Vi
fortsätter till Elise och Göran Mauritzson, Lunna som visar sin trädgård, ca 3000
kvm. Rosor, pioner, många roliga träd och buskar, magnolior m.m. Göran
sticklingförökar rosor så det finns många rotäkta plantor i drivbänkar och i
orangeriet till försäljning. Eftermiddagskaffe. Hemkomst ca 18.30.
Kostnad för resan inkl. allt utom förmiddagskaffe är för medlem 450 kr, ej
medlem 550 kr.
Obs! Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen som är 19 maj

Söndag 6 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 och gödsel 10 % som vanligt.
OBS! Medlemskort måste visas.
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Praktisk kurs i sticklingsförökning * av höstljung, calluna.
Hemma hos Brita Johansson Musselvägen 3, Vargön.
En lördagsförmiddag april/maj beroende på hur vintern har varit.
Minst 5 deltagare, max 8 deltagare. Pris 50 kr.
För mer information och anmälan:
Elly Leonardsson Tel. 0520-72275 el 0704–398297 senast 21 april.
__________________________________________________________________
Söndag 10 juni kl. 11.00-13.00
Växtmarknad Lunnebergs Bygdegård
Plats: Sjuntorp
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.
__________________________________________________________________
Torsdag 14 juni kl. 18.30
Plats: Stomgärdesvägen 26, Sjuntorp
Trädgårdsbesök i Sjuntorp *
Samåkning kl. 18.00 från Isstadion
Monika Johansson i Sjuntorp visar sin trädgård. Hon har en trädgård med många
växter, bl.a. vinterhärdiga kaktusar som vi hoppas på blommar.
Ta med fika.
__________________________________________________________________
Tusen Trädgårdar
Söndag 1 juli mellan kl. 10.00-17.00 är det Tusen Trädgårdar.
För information: www.tradgardsriket.se

10 % Medlemsrabatt

Trollhättans
Trädgårdsförening
Program våren 2018
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.

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

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

www.trollhattanstradgardsforening.se

www.trollhattanstradgardsforening.se

