PROGRAM VÅREN 2018

Det är med stor glädje vi presenterar programmet för våren och sommaren
2018.
Vi har försökt sätta samman ett program som skall tillgodose många olika
intressen och fram för allt ge oss möjlighet att träffas för att dela med oss av
vårt stora intresse – nämligen trädgård!
Huskvarna trädgårdsförening vill hjälpa till att sprida ny kunskap, skapa
kontakter och ge inspiration. Precis som förra året har vi även i vår satsat på
flera bra föreläsare.
Varmt välkomna till vårens alla aktiviteter!

Styrelsen för Huskvarna trädgårdsförening
Läs mer på www.huskvarnatradgardsforening.se eller kontakta oss på mail info@huskvarnatradgardsforening.se.

Föreningen får föreningsstöd av Jönköpings kommun, fritidsförvaltningen.

En lisa för själen och att odla i krukor

Måndag 19 februari 2018 19.00

Annika Christensson, frilansfotograf, skribent i Allt om Trädgård
och författare.
Vad är det i trädgården och naturen som gör att vi mår så bra?
Annika ger flera bra tips på hur man kan hämta kraft i sin egen
trädgård.
Krukor för alla årstider. Hur planterar man hållbart och
ekonomiskt? Vilka växter tål frost tidigt på våren? Dolda och
lättskötta sommarblommor. Höstens krukor och till slut vad har
man i sina krukor på vintern?
Med stämningsfulla bilder bjuder hon oss på en härlig
trädgårdskväll.
Mötet hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Ett år i våra båda trädgårdar

Måndag 19 mars 2018 19.00

Annika Herdersson från Furets platskola i Örby berättar om sina
trädgårdar och visar bilder. Hon pratar om perenner, planering
och plantering.
Annika driver sedan 1986 Furets plantskola. Plantskolan inriktar
sig på ett annorlunda sortimentet, både bland buskar, träd och
perenner.

Mötet hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Dags att köpa sättpotatis

Måndag 9 april 2018 19.00
Potatiskungen Torvald Fälth kommer till oss och berättar om
potatisens historia. Han har med sig sina favoriter som vi får
provsmaka med en klick smör!
Det kommer att finnas potatis att köpa i 2 kg:s påsar.
Potatisarna går att äta eller använda som sättpotatis.

Mötet hålls i Equmeniakyrkan Vintergatan 9, Huskvarna

Hur har det gått i Taberg?

Måndag 7 maj 2018 19.00

Kommer ni ihåg Anki Augustsson som med liv och lust grep sig
an ett gigantiskt trädgårdsprojekt i Taberg? Nu drygt två år
senare får vi veta hur det har gått. Hon kommer till oss och
berättar om sitt projekt.
Vi kommer även att göra ett besök i hennes trädgård 18 juni då
vi också får se resultatet i verkligheten.

Mötet hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9, Huskvarna

Vårens växtbyte

Söndag 20 maj 2018 15.00

Dags igen för det återkommande växtbytet då de flesta av oss kommer hem med mer än det
vi bär dit. Vi byter växter, auktionerar ut rariteterna och avslutar med bakluckeloppis som
vanligt.
Var försiktig både med det du tar med dig till växtbytet och det du tar med hem så att vi inte
sprider mördarsniglar och andra otrevliga varelser i onödan.
Vägbeskrivning:
Från Esplanaden i Huskvarna, tag hö in på Drottninggatan, sedan vä till Trädgårdsgatan. Växtbytet
hålls på Husqvarnas norra parkering.

Trädgårdsbesök
Måndag 11 juni 2018 18.00
Helen Andersson och Peter Lindahl på Hemtrevnadsvägen 22 i
Huskvarna tar emot oss för att visa sin fina trädgård. OBS – det
är lite problem att parkera precis utanför på gatan – ställ dig en
bit därifrån och gå den sista biten.
Måndag 11 juni 2018 c:a 19.00
Monica och Jan-Olof Eriksson, Mobergsgatan 4A i Huskvarna
tar åter mot oss i sin trädgård och visar sina rariteter.

Måndag 18 juni 2018 18.30
Nu får vi se resultatet av ett par års slit. Anki Augustsson

Källgatan 17 i Taberg tar emot oss.

Sommarresa 28 maj 2018 – se separat blad
Medlemsinformation
Medlemsavgift 100 kronor per år och hushåll inbetalas på bankgiro 5052-8702. Glöm inte
att uppge namn vid betalning!
Anmäl din e-postadress till info@huskvarnatradgardsforening.se så får du programmet och
våra andra utskick inför aktiviteterna per mail.
Våra föreläsningar hålls i Equmeniakyrkan, Vintergatan 9 i Huskvarna på måndagar 19.00
om annan plats och tid inte anges i programmet. Entré inkl fika: 40 kr för medlem, 60 kr för
icke medlem. Det går också att betala med Swisch nr 123 199 88 06. Vid varje träff har vi
lotterier med många vinster. Bidra gärna med vinster till våra lotterier!
Använd din namnskylt vid alla våra möten så att vi lär känna varandra bättre!

Styrelsen 2018
Lovisa von Goës, ordförande
036 - 811 18
Solveig Svensson
Gudrun Engman, sekreterare
030 – 970 87
Marie Magnusson
Cathrin Alpteg, kassör
070-813 65 11 Birgitta Svanberg
Ulla Nilsson
036 – 970 97
Kerstin Wilsson
Revisor
Charlotta Nell revisor ordinarie, Ann Lilja suppleant

076 - 314 30 54

036 - 14 38 36
036 - 13 61 80
036 - 914 12

Rabatter
Som medlem i Huskvarna trädgårdsförening får du rabatt hos nedanstående företag. Visa
ditt medlemskort när du handlar.

15% rabatt. Välj ”medlemskap i Huskvarna
Trf” i kassan i webshopen.

10% rabatt. Gäller inte på sorg/brud- buketter eller i
kombination med andra rabatter och erbjudanden.

www.bulbs.se

10% rabatt. Anmäl dig till Dammharmonis
medlemsbrev så får du flera erbjudanden.
www.dammharmoni.com

10 % rabatt. Rabatten
gäller frukt och grönt,
inte på hela kollin.

10% rabatt på Samuraisågar, gasolgrillar, grästrimmer
mm.
www.outdoorliving.se

www.rudenstams.se

Nyströms Trädgård lämnar 5% rabatt

Vi tackar Blomsterlandet för bidrag till fina vinster i våra lotterier!

