Aktiviteter höst/vinter 2017-18
Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler,
mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com
För uppdaterad info gå in på hemsidan: www.folkochtradgard.se
* Samarbetspartner till aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan.
Söndag 19 november
kl 14
Föredrag i torkladan

ANITA ÖSTERLUND BERÄTTAR RESEMINNEN FRÅN I SOMRAS i torkladan.*
En berättelse om trädgårdsmästaren som tänkte att va f-n. En osannolik exotisk
trädgård i Norge.
Föredrag, kaffe och kaka kostar 25 kr. Föranmälan till Bittan, sms 0708-137 281.

Söndag 26 november
kl 12 – 16
Kurs i mjölksyrejäsning

MJÖLKSYREJÄSNING AV VITKÅL med Git Lundin i torkladan.
*
Lär dig göra surkål, gott och nyttigt! Max 10 deltagare. Kursavgift 100 kr, då ingår
glasburk med patentlock, vitkål, äpplen, kryddor. Du som deltar ska själv ta med:
stor bunke (ca 3 l), rivjärn (grovt) och skärbräda. Anmälan till Git 070-666 96 11.

FULLBOKAT!
Lördag 2 december
kl 10 - 12
Försäljning av julblommor
hos Tiits htrg i Stav.

JULBLOMMESHOPPING hos TIITS HANDELSTRÄDGÅRD
OBS! Endast för medlemmar!
Adress: Ilmarsvägen 9, första avtagsvägen till vänster på Stavsvägen, om man
kommer från motorvägen vid Berga. OBS! Kortbetalning går också bra.
Ej föranmälan, men Bittan svarar på frågor, 0708-137 281.

Söndag 3 december
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark
*
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till.
Fika finns för 25 kr. Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Lördag 9 december
kl 11 - 15
Traditionell julmarknad

JULMARKNAD I VÄXTHUS OCH TORKLADA I TRÄDGÅRDSPARKEN
*
Folk och Trädgårdmuseet är öppet och kaffestuga i torkladan. Vill du hyra bord
kontakta Liza 08-500 372 83, vill du baka och/eller hjälpa till i serveringen maila
Bittan: birgitta.sergler@telia.com.

2018
Söndag 7 januari
kl 12
Chilisöndag i torkladan
Söndag 14 januari
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan
även 18/2, 18/3, 15/4
Söndag 21 januari
kl 14
Föredrag om Tungelsta
Söndag 28 januari
kl 11
Pelargonberättelse
Söndag 4 februari
kl 11
Studiecirkel i grönsaksodling
hos Bittan Sergler
Söndag 11 februari
kl 11
Tomatprat i torkladan.

CHILIODLING Vi startar vårens studiecirkel i chiliodling i torkladan.
Nybörjare och fortsättare är välkomna. Om du vill tar du med frön till byte eller
försäljning. Föranmälan till Annika.070-718 10 26.

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark
*
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till.
Fika finns för 25 kr. Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com
TUNGELSTAS HISTORIA med Jan Sandh i torkladan
Välkommen att lyssna till Jan Sandh som berättar om gamla Tungelsta.
Kaffe, kaka och föredrag 30 kr. Föranmälan till Bittan 0708-137 281.

*

PELARGONSAMLARNA Morgan o Lena Fredriksson kommer till torkladan *
och berättar om sin pelargonhobby.
Inträde 30 kr inkl kaffe o kaka. Föranmälan till Bittan 0708-137 281.
GRÖNSAKSODLING, STUDIECIRKEL hos Bittan, Kvarnvägen 29
Vi startar upp vårens grönsaksstudiecirkel och planerar tillsammans. Både
nybörjare och fortsättare är välkomna. Gruppen blir mellan 5-10 personer.
Föranmälan till Bittan0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

*

TOMATPRAT i torkladan.
*
Vi träffas och pratar om tomatodling.
Ta gärna med fröer på tomat om du vill byta/sälja.
Kaffe och kaka finns, 30 kr. Meddela att du kommer till Bittan: sms 0708-137 281.

Söndag 18 februari

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.

Lördag 24 februari
kl 10-12

SUNE TRYGGS HANDELSTRÄDG. Tornbergav. 1 i Tungelsta, har öppet för
oss. Starta vårsäsongen med fina pelargonsticklingar. Ingen föranmälan.

Söndag 4 mars

*

ÅRSMÖTE i TORKLADAN. Mer info senare

*

