Aktiviteter vår/sommar 2018
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 27 maj
kl 10.30 – 12.30
Studiebesök på
Waldemarsudde

Lördag 2 juni
kl 8 – ca 18
Bussresa till Vingåker och
Åsby hem och trädgård i
Hallstahammar,
tillsammans med
Pelargonsällskapet

Söndag 3 juni
kl 10
Studiebesök på
Södra Årstalundens
koloniområde

STUDIEBESÖK PÅ WALDEMARSUDDE med Christer Johansson
*
Christer är trädgårdsmästare på Waldemarsudde. Han visar oss hur de odlar sitt
sortiment av pelargoner. Dessutom en liten pelargonutställning i Bernadotterummet, prinsens blomsterrum, matsalen samt prinsens kök. Efter detta kan de
som vill delta i Waldemarsuddes trädgårdsmarknad som äger rum kl 12-16. Vill du
ha förtäring så är café Ektorpet öppet. Besöket kostar 70 kr. Anmälan och
betalning till Anita Österlund senast måndag 14 maj, 0708-160 133, 08-716 01 33
BUSSRESA TILL VINGÅKER OCH ÅSBY HEM OCH TRÄDGÅRD
*
I HALLSTAHAMMAR. I Vingåker besöker vi pelargonsamlarna Morgan och Lena
Fredriksson. Där finns många sorters pelargoner, sticklingar till salu och kaffe.
Därefter besöker vi Åsby hem och trädgård. Där finns heminredning, perenner,
krukväxter i en mysig miljö. Där finns möjlighet att äta eller dricka kaffe på egen
bekostnad. Kl 16 åker vi hemåt igen. Bussresans pris är lite beroende på hur
många som anmäler sig. Samarrangemang med Pelargonsällskapet i Stockholm.
I priset ingår buss, kaffe och bulle hos Lena och Morgan.
Anita Österlund som håller i resan vet mer om pris och tar emot anmälningar. Hon
vill ha din anmälan senast den 12 maj. tel 0708-160 133 eller 08-716 01 33.
BLÅREGNETS DAG PÅ KOLONIOMRÅDET SÖDRA ÅRSTALUNDEN
*
Där träffas kolonister för att ha utdelning av överskott av frösådder eller uppgrävda
plantor. Det som delas ut är gratis. Vill du ta med något att dela ut så går det bra.
Efter finns möjlighet att titta på Kenneths blåregn. Ta med fikakorg om du vill.
Anmälan till Bittan 0708-137 281.

Torsdag 2 augusti
kl 18
Trädgårdsvisning på
Särlavägen i Tungelsta

TRÄDGÅRDSVISNING hos IRÉNE på Särlavägen 24 i Tungelsta.
Vi börjar med en promenad i trädgården, därefter gemensam fika (kostnad 30 kr)
för de som vill. Om någon åker bil, parkera vid de obebyggda tomterna nära
lekparken, för att inte blockera vägen för grannarna.

Tisdag 7 augusti
kl 18.30
Försöksodling hos
Bittan på Kvarnvägen

HÖST-/VINTERODLING – FÖRSÖK hos Bittan på Kvarnvägen 29, Tungelsta *
Du som vill prova att höst-/vinterodla någon grönsak kan komma till Bittan för att
så lite försöksodlingar. Det kostar en liten peng för material och kaffe.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281.

Söndag 19 augusti
kl 11 - 15
Pelargonutställning
i Torkladan
och växthuset

PELARGONUTSTÄLLNING – TEMA: LEVANDE PELARGONHISTORIA
*
Vi kommer att ställa ut pelargoner från olika tidsepoker och sälja sticklingar och
plantor. Café med hembakat, lotteri och försäljning av hantverk med pelargonmotiv. Vill du vara med och sälja sticklingar, jobba i cafét, baka, sälja lotter eller ditt
eller någon annans hantverk, kontakta Anita Österlund, 0708-160 133 eller Bittan.

Söndag 2 september
kl 13
Växtloppis hos
Bittan på Kvarnvägen

VÄXTLOPPIS hos BITTAN, Kvarnvägen 29, Tungelsta
*
Ta med dig uppgrävda perenner eller frösådder eller frön eller annat trädgårdsaktigt. Krukväxter går ju också bra. Självklart är du välkommen utan växter också.
Fika finns att köpa. Föranmäl till Bittan 0708-137 281.

Söndag 16 september
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i Torkladan
även 7/10, 11/11, 2/12

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.
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.
Nytt pris: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Lördag 22 september
kl 11 – 15
Höstmarknad i parken
Museet är öppet

HÖSTMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark!
*
Kaffestuga och museum är öppet.
Om du vill hyra bord för att sälja dina trädgårdsprodukter eller ditt hantverk så ring
Liza 08-500 372 83.

Söndag 7 oktober

HANDARBETSTRÄFF i torkladan, se ovan.

*

Söndag 21 oktober
kl 13
Föredrag om rosor
i Torkladan

ROSOR – FÖREDRAG med Kerstin Bergman i Torkladan, trädgårdsparken *
Kerstin är ordförande i Stockholmsrosen (lokalförening i Svenska rosensällskapet).
Det blir ett föredrag med bildvisning. Kerstin tar upp lite om plantering, jord,
gödning, val av rosor - främst gammeldags buskrosor samt moderna buskrosor
och klätterrosor. Föredrag med fika kostar 50 kr för medlemmar, 75 kr för övriga.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281.

