
28 november Mia Vikell, berattarpedagog fran Sagomuseet i Ljungby, berattade 
sagner for oss. En del var med jultema och nagon med blomtema. 

Vaxtbyte 

15 maj 

18 September 

Varens efterlangtade vaxtbyte genomfordes i Huskvama. 

Hostens traditionella vaxtbyte pa Husqvamas parkering. 

Tradgardsbesok och andra utflykter 

9 april 

20/6 

6 September 

22 September 

V i besokte potatiskungen Torvald Faith for att kopa sattpotatis, dar 
vi fick valja bland ca 300 olika sorter. 

Besok i Al f Johansson och Kerstin Kjellstroms tradgard utanfor 
Forserum. Stor tradgard med damm, vaxthus och lusthus. Dar blev 
vi bjudna pa fika vid lusthuset vid den stora dammen. 

Christina Somnas tog oss med pa en guidad tur bland odlingarna 
pa Tenhults Lantbruksskolas tradgardslinje. Vi fick se fina rabatter 
som elevema planerat och stora vaxthus med bl.a. tomater. 

V i gjorde ett aterbesok hos Bjom och Madelene Svensson i 
Furusjo for att se bur langt de kommit med sina stora 
dammbyggen. Stora dammen var nu vattenfylld och fiskarna pa 
plats. En hel del stenarbeten var ocksa gjorda. 

Resor 

Sommarresan kunde aterigen genomforas och den gick runt till tradgardar i Borastrakten. 
V i besokte Luna Ek i Sandared, Marianne och Cormy Assarson i Rydal, Berit och Goran 
Arvidsson ocksa i Rydal och sen Inger och Tage Nilssons tradgard i Boras. Efter det blev det 
ett besok pa Cramers plantskol. 

Ovrigt 

Entreavgifter 

Entreavgiften har varit 40 kr for medlemmar och 60 kr for icke medlemmar vid de aktiviteter 
som har varit i Equmeniakyrkan. Foreningen bjod pa kaffe med tilltugg vid sammankom-
stema och ordnade lotteri. 



i. 

Tack till medverkande 

Styrelsen tackar alia medverkande for den fina uppslutningen, trots pandemin, vid 
fbreningens sammankomster under aret och alia bidrag fran vara medlemmar till fbreningens 
lotterier. 

Ett extra stort tack till Blomsterlandet som skankt fina vinster till vara lotterier. 

Styrelsen tackar aven Rudenstams Gardsbutik, Nystroms Tradgard, Husqvarna center och 
Bulbs som ger medlemmarna rabatt i samband med kbp. 
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